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সের্গে ই-কে 

স্বীকীতি 

উদর্ধাত মৃদ্রণের অনুমতির জন্য আমি নিয়ালাখতদেরাছে কৃতজ্ঞ : 
আর্কগলাঁজকাযাল সার্ভে অনুমাত 'দয়েছেন 'এপগ্রাফকা হীগুকা', “সাউথ 

ইাণ্ুয়ান ইনসক্রিপণনস' এবং 'আর্কওলাঁজক্যাল সার্ভে অফ ইগিয়া রিপোর্ট' থেকে 
অংশ উদ্ধৃত করবার জন্য | কিতাব মহল ( হোলসেল ডিভিশন) প্রাইভেট লিমিটেড 
অনুমতি দিয়েছেন এলিয়ট ও ভীউসনের “হস্ট্ি অফ হীত্ুয়া আজ টোল্ড বাই ইটংস্ 
ওন হিস্টোরয়ানস' থেকে উদধাঁত ব্যবহারের জন্য । আলেন আযাগ্ড আনউইন 
অনুমাত দিয়েছেন সিউএল-লখিত “এ ফরগট্ন এমপায়ার' নামক গ্রন্থ থেকে অংশ 
উদ্ধৃত করবার জন্য । 
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মুখবন্ধ 

ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের জনা এ বই নয়। ভারতবর্ষ সন্ধে ধারের সাধারণ 

আগ্রহ ও কৌতুহল আছে, এবং ধারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান ঘটনাবলীর 

গাঁতপ্রকাতর গঙ্গে পাঁরচিত হতে ইচ্ছুক, এই বই তাদের জন্যই । 

প্রথম খণ্ডে ভারতের ইতিহাস শুরু হচ্ছে ইন্দো-আর্য (17০-/1/81) সাতার 

বিবরণ দিয়ে। ভারতবর্ষের প্রাগোতিহাঁসক কাল এবং আঁদযুগের ইাতহাস 'নয়ে 

এর আগ্নেই একাঁট মূল্যবান বই পোঁলকান সিরিজে বোরয়ে গেছে--স্টঃয়াট গণের 

/প্রি-হিস্টরিক ইওিয়া॥ | সৃতরাং একই বিষয়ের পুনরারত্তর কোনো প্রয়োজন 

নেই । বর্তমান খণ্ডে যোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত এই উপ- 

মহাদেশের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে । তাই ১৫২৬ ধীস্টাব্ঘকেই শেষ সীমা ধরা হল। 

অবশা উপমহাদেশের এীতহাঁসক বিবর্তনের দৃণ্টিকোণ থেকে দেখলে এই তাঁরখটিকে 

সীমা ধরা হয়তো যথাথ হবে না, কারণ তার পূর্ববর্তী যুগের ঘটনাগ্রবাহের গাতবেগ 

অব্যাহতভাবে এঁগয়ে গ্রেছে পরবতাঁঁ শতান্দগ্লিতেও । কিন্তু ১৫২৬ ধীস্টান্দে 

উত্তর-ভারতে মৃথলদের আগমনের স্চনা এবং তারা ( অন্যান। নানা বিষয়ের সঙ্গে ) 

ভারতে ইয়োরোপের ভাঁবধাং ভমকা নির্ধারণে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত ছিল। 

ধারা এই বইএব পার্থীলাঁপ পড়ার কণ্ট স্বীকার করে তাদের মতামত জানিয়েছেন 

তাদেব কাছে আম গ্রভীরভাবে কৃতজ্ঞ । অধ্যাপক এ" এল' বাশাম, শ্রী এ. ঘোষ, 

শ্রী এস. মাহাঁদ ও আমার িতৃদেবকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই । মানাঁচর- 

গনি জনা আর্কওণাঁরকাল সার্ভে অফ হীওয়াকেও আমার ধনাবাদ। 

রোগলা থাপ।র 

স্ভারতবর্ধের ইতিহাস 





১ 

প্রাক-পরিচয় 
খ্ 

অনেকদিন পর্যন্ত ইয়োরোপায়দের কাছে ভারতবর্ষ মহারাজা, সাপুড়ে আর দাড়ির 
খেলার দেশ বলে পারচিত ছিল। ভারতাঁয় িষয়মান্ই' তাদের কাছে রোমান্টিক 
ও মোহময় মনে হতো । কিন্ত্ব সম্প্রাতি দতিন দশক ধরে ভারতকে অর্থনোতিকভাবে 
অনহযত দেশ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে । দেখা যাচ্ছে মহারাজা, সাপুড়ে ও দাঁড়র 
খেলার কুহকী অস্পষ্টতা 'পছনে ফেলে ভারত এক জীবন্ত স্পক্দিত ভূখণ্ডের রূপ 
পারগ্রহ করেছে । মহারাজারা আজ দ্রুত অবল্াপ্তত পথে । দাঁড়র খেলা অলীক 
মায়া ছাড়া কিছু নয়। রয়ে গেছে শুধু সাপড়েরাই-_ একদল অপষ্ট, দুঃস্থ লোক 
যারা পেটের দায়ে সাপ ধরে 1বষদাত উপড়ে ফেলে, আর দুটো পয়সার 
লোভে বাঁশি বাঁজয়ে সাপ যাতে কোনোরকমে নিজের, পাঁরবারের এবং 
সাপের ভরপপোষণ হয় । 

ইয়োরোপের কঞ্পনায় ভারত 'চরাদন ছিল এক অত্যাশ্চর্য দেশ যেখানে অজানা 
ধনসম্পদ, অলৌকিক ঘটনাবলখ জাল বু জ্ঞানীলোকেদের সমাবেশ । যেখানে নাকি 
'পপড়েরা মাটি থেকে সোনা খ্ধড়ে বার করে, নগ্ন দার্শানকরা বনে জঙ্গলে বাস করেন। 
প্রাচীন গ্রীকদের ভারত সম্বন্ধে ধারণা থেকেই এইসব উদ্ভট কজ্পনার উৎপাঁত-_ ধা 
বছ শতাব্দী ধরে অপারবা্ডত রয়ে গেছে । এই ধারণা ভেঙে না দেওয়ার বদান্যতা 
দেখাতে যাওয়া মানে কতকগাল অবাস্তব কিংবদান্তকে প্রশ্রয় 'দয়ে জিইয়ে রাখা। 

অন্য যে-কোনো প্রাচীন সভাতার মতোই ভারতেও ধনসম্পদ অজ্প কিছু লোকের 
কাছে সীমাবদ্ধ ছিল। অলোকিক ব্রিয়াকলাপেও আগ্রহ ছিল সামান্য লোকেরই, 
যাঁদও এসবে আম্ছা ছিল আঁধকাংশ মানুষের । অন্য সভ্যতা হলে হয়তো দাঁড়র 
ম্যাজিককে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ বঙ্গে ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার চেম্টা ছতো, 
কিন্বু ভারতে কৌতৃহল ও উদার কৌতুকের মনোভাব 'নিয়ে তাকে গ্রহণ করা 
হয়েছিল । তারতাঁয় সভ্যতার 'ভীত্তিগত হ্ৈর্যের মূলে রয়েছে শয়তান-সম্পার্কিত 
ধারণার অনুপস্থিত । 

বু শতাব্দী ধরেই ভারত বলতে বৈভব, যাদবিদ্যা, আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যে 
ছাব তৈরি হয়োছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তার পারিবর্তন শংকর হল। তখন ইয়োরোপ 
আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে আর ভারতীয় সংস্কাঁতি সম্পর্কে আঁত-আগ্রহ অনেক 
ক্ষেয়্েই সমপরিমাণ অনাগ্রহে পর্যবসিত হয়েছে । নতুন ইয়োরোপ যেসব গৃণকে 
প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করতে শিখল, তারা দেখল ভারতের কাছে তার কোনোটাই নেই। 
ভারতে ব্যান্তস্বাতল্প্যবাদ ও ব্যান্তপূর্ণ চিন্তাকে বাছ্যত বিশেষ কোনো গঃর,ত্ব দেওয়া 
হতো না। ভারতীয় সভাতাকে বন্ধ ও নিশ্চল বলে আঁভাঁহত করে অত্যন্ত অবজ্ঞা 
কয়া হল। বাশীকছুই ভারতাঁয়, সে সম্পর্কে মেকলের যে তাচ্ছিল্য, তা থেকে এই 



২ / ভারতবর্ষের ইীতহাস 

মনোভাবকে বোঝা যায় । ভারতের রাজনোতক প্রাতষ্ঠান বলতে কেবল মহারাজা 
আর সুলতানদের শাসন ধরে নিয়ে তাকে প্রজাতন্ত্রীবরোধাঁ স্বেচ্ছাচার বলে অগ্রাহ্য 
করা হল। গণতান্ত্রক 'বপ্লবের যুগে এ হল প্রায় ভয়ংকরতম পাপ । 

এ সর্তবেও অল্প কিছু কিছু ইয়োরোপীয় পগ্িতের মধ্যে এর বিপরীত দৃদ্টিভাঁ্গ 
তখা ষায়। প্রধানত সংস্কৃত সাহত্য ও প্রাচীন দর্শনের মধ্য দিয়ে তারা ভারতকে 
আবিষ্কার করলেন । তারা ভারতীয় সংস্কীতর অনাধূনিকতা ও উপযোগবাদের 
বিরোধী 'দিনগযীলকে বেশি করে জোর দিলেন এবং ভারতে ধর্মের তিনহাজার 
বছরের ধারাবাহিকতার 'দিকে সপ্রশংস দৃচ্টিক্ষেপ করলেন ৷ তাদের ধারণা হল যে 
ভারতশয় জীবনযান্রা অধ্যাত্মবাদ ও দার্শীনক স্ম্ম্রৰ দিয়ে এত বোশ প্রভাবত যে 
দৈনান্দন পার্থব খখটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাবার এতে কোনো অবকাশ নেই। 
জার্মান রোমাশ্টিকতা এই দ্বৃণ্টভাঁঙ্গর সবচেয়ে প্রবল সমর্থক ॥। কিন্তু মেকলের 
তাঁচ্ছজ/স্চক মনোভাব ভারতের যা ক্ষত করে, এই প্রবল সমর্থন তার চেয়ে কিন্ছু 
কম ক্ষতিকর নর । অনেক ইয়োরোপায়ের কাছে ভারত হয়ে উঠল এক -অলোৌকিক 
অতগীল্দুয় দেশ বেখানকার আত সাধারণ কাজকর্মকেও তণরা প্রতীকের আবরণে 
মুড়ে দেখতে লাগলেন । তথাকাঁথত আধ্যাঁত্বক প্রাচ্জগৎ সন্বঙ্ধে ধারণার শুরু 
এখানেই, এবং যেসব ইয়োরোপীীয বাদ্ধিজীবীী নিজেদের জীবন-রশীতথেকে পলায়নের 
পথ খবজ ছিলেন ভারতবর্ষ হয়ে দাড়ালো তণদের মানাঁসক আশ্ররয়চ্ছল । মূল্যবোধের 
দুটি ভাগ তোঁর হল-__ ভারতাঁয় মূলাবোধকে বলা হল 'দার্শানক' আর ইয়োরোপসয় 
ম্ল্যবোধকে আভহিত করা হল 'জাগাঁতক' বলে। অথচ ভারতীয় সমাজের 
অবস্থার পারপ্রোক্ষধতে এইসব তথাকাঁথত দার্শীনক মূল্যবোধগহীলকে 'মালয়ে নেবার 
[বশেষ কোনো চেঙ্টাই হল না (হলে বোধ হয় তার ফল 'কন্ুটা অস্বাস্তকর হয়ে 
দাড়াত )॥ গ্রত একশো বছরে একশ্রেণীর ভারতীয় চিন্তাবদরাও এই ধারণাকেই 
লালন করেছেন এবং 'ব্রাটশ কাঁরগাঁর উতকরষের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় অক্ষমতার জন্য 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে এটাই হল সান্বনা | 

প্রাচীন ভারতীয় এ্রীতহ্যের আবজ্কার আর ইয়োবোপের কাছে সেই আ'বশ্কারের 
পাঁরাচীতর কৃতিত্ব হল অত্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে যেসব জেসুৃইটরা হলেন, তশদের 
আর ইস্ট হীগয়া কোম্পানির ইয়োরোপণয় কর্মচারশদের । শেষোল্তদের মধ্যে ছিলেন 
স্যার উইলিয়াম জোনৃস ও চার্লস উইলাকিনূস ॥ প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে 
আগ্রহ? লোকদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো ॥ উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমাদকে 
ভারততস্বীবদ্যার ভাষাতত্ত, জাততত্ব ও অন্যান্য আরো কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য 
কিছ গবেষণা হল । বহু ইয়োরোপায় পাঁগুত ভারততত্বীবদ্যায় আগ্রহ দেখালেন, 
আর এদের মধ্যে অনাতম হলেন-_ এফ ম্যাজমূলার । 

উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্লঙ্ট ছিলেন 
ভ্রটিশ শাসকবৃন্দ এবং প্রধানত এদের মধ্য থেকেই এসোছিলেন ভারত-ইতহাসের 
প্রথম অ-্ভারতীয় এতহাঁসকেরা | সুতরাং প্রথমদিকের এইসব ইাতহাসকে বলা যায় 
শাসকদের ইাতিহাস' | রাজবংশ ও সাম্ভাজোর উত্থান-পতনের বিবরণই ছিল 
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এইসব ইতিহাসের মূল বষয়। রাজারাই ছিলেন ভারত-ইীতহাসের প্রধান নায়ক, 
আর তখদের ঘিরেই গবাভি্ব ঘটনার ঘাত-প্রীতঘাতের £ববরণ । অশোক, দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুধ বা আকবরের মতো রাজাদের বাদ দিলে আর-সব ভারতীয় রাজারা একটা 
গাতানুগাঁতক কাঠামোর মধ্যে পড়ে গেলেন-__ তারা এস্বরাচারী, অত্যাচারী ও প্রজা- 
কল্যাণে উদাসীন । মোটামুটি একটা ধারণা তোর হয়ে গেল যে, শাসনের ব্যাপারে 
এই উপমহাদেশের যে-কোনো রাজার ঠেয়ে ব্রিটিশদের শাসন অনেক উচ্চুদরেব । 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষে ও বংশ শতাব্দীর প্রথমে যেসব ভারতীয় গ্রীতহাসক 
1হলেন তাদের ওপর ভারত-ইাতিহাসের এই ব্যাখ্যার প্রভাব পড়ে । তাদের লেখা 
প্রামাণ্য ইঃতহাসগদালির মূল বিষয় হল রাজবংশের ইাতহাস ও রাজাদের বিবরণ । 
কন্বু এই ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশাটির একটি অনারকম প্রাতক্রিয়া দেখা গেল। 
আধকাংশ ভারতাঁয় এ্রাতহাঁপকই হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ 'দিয়োছলেন ব৷ 
এ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন ৷ তণরা বললেন, প্রাকৃ-ব্রাটশ ভারতে 
স্বর্ণধূগ ছিল এবং প্রাচীনকালেই ছিল ভারত-ইতিহাসের প্রকৃত গৌরবময় অধ্যায় । 
1বংশ শতাব্দীর প্রথমাঁদকে ভারতীয় জনগণের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক ও 
অবশ্যগ্ভাবী অনুষঙ্গ হিসেবেই এই আভমতকে দেখতে হবে। 

এরই সঙ্গে আর একটি আপাঁন্তকর ব্যাপারেরও প্রভাব পড়েছিল প্রাচীন ভারতের 
প্রথম ইতিহাস রচনার ওপর । যেসব ইয়োরোপণীয় এীতিহাঁসক এ সময়কার 
ইতিহাস 'লিখাঁছলেন, তশরা সকলেই গড়ে উঠোছলেন ইয়োরোপের প্রাচীন আদর্শে । 
তশদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রাচীন গ্রীক সভাতাই হল মানুষের মহত্তম কশীর্ভ । 
অতএব যে-কোনো নতুন আবিষ্কৃত সভ্যতকেই গ্রীক সভাতার সঙ্গে তুলনা করা হাতো 
এবং তুলনায় হীনতর মনে করা হতো । যাঁদ বা সেসব সভ্যতার কোনো বৈশিষ্ট্াকে 
আলাদাভাবে প্রশংসার যোগা বলে মনে হতো তবে চেষ্টা করা হতো যাঁদ 
কোনোমতে তাকেও গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কবূন্ত বলে প্রাতপনন করা যায়। 
ভিনসেন্ট স্মিথ, ধাকে প্রাচীন ভারতশয় ইতিহাসের সবচেয়ে বাঁশ্ট এীতহাসিক 
বলে বহুণদন ধরে গণ্য করা হয়েছে, 'তানও এই দোষ থেকে মুস্ত ছিলেন না। এক 
জায়গায় তিনি অজন্তার একটি 'বখ্যাত বৌদন্ধকেন্দের রাঁঙুন দেওয়াল-চিন্ সম্পর্কে 
বর্ণনা 'দচ্ছিলেন ৷ সপ্তম শতাব্দীতে পারস্যের এক সাসানিয়ান রাজদূতের আগমনই 
এ ছাবর গবষয় । শোঁ্পক বা এীতহাসিক কোনো কারণেই এর সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্ক 
ছিল না। তাও তিনি লিখলেন : 

ছাঁবটি ভারত ও পারস্যের মধো এক অসাধারণ রাজনোতক সম্পর্কের দালল 
1হসেবে উল্লেখযোগ্য-- কিন্তু এছাড়াও এর গরুত্ব হল শিল্পইীতহাসের একটি 
বাঁশম্ট দিকৃদর্শকরপে । অজন্তার কয়েকাঁট প্রধান গাহাচিয্ের অঙ্ষনকাল 
নিধারণে এই চিগ্রাটি সাহায্য করেছে এবং এই নির্ধারত মান অনুযায়শ অন্যান্য 
ছাবর কাল নিরূপণ করাও সম্ভব হয়েছে । এই ছাবটি থেকে আর একটি 
সম্ভাবনার হীর্গত পাওয়া যায়-_- অজন্তা অঞ্ফষনশৈলী প্রথমত প্ারসা থেকে 
এবং মূলত গ্রীস থেকেই আহারত ।১ 
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স্বভাবতই ভারতীয় এীতহাসিকেরা এরকম বন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন । 

প্রমাণ করার চেগ্টা চলল যে ভারত গ্রীস থেকে সংস্কাঁতর কোনো অংশ গ্রহণ 

করেনি । অথবা, ভারতায় সংস্কীত ও গ্রীক সংস্কাতির সমান্তরাল আস্তত্ব ছিল, 

ভারতধর সভ্যতার বোশষ্টাই গ্রঁক সভ্যতায় বিদ্যমান ছিল । প্রত্যেক সভ্যতাই যে 

তার ধিজস্ব বিস্ময়, একথা তখনো পর্যন্ত ইয়োরোপায় বা ভারতীয় এীতহাসিকেরা 

স্বীকার করতেন না । কোনো সভ্যতাকে তার নিজের গুণানসারেই বিচার করার 
ধারা শুরু হয়োছল আরো অনেক পরে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন প্রথম ইয়োরোপীয় পাঁগুতরা ভারতবর্ষের সম্পর্কে 

এলেন ও তার অতীত সম্পর্কে কৌত্হলণ হয়ে উঠলেন, তখদের তথ্য সংগ্রহের স্তর 
ছিলেন ব্রাহ্মণ পৃরোহতরা । কেননা, এ*রাই ছিলেন প্রাচীন সংস্কতাশ্রয়ী এরীতহোর 

একমান্র স্বীকৃত আঁভভাবক । তশদের মতে এই এরীতহা সংবাঁক্ষত ছিল সংস্কৃত আকর 

গ্রন্থগ্যীলর মধ্যে এবং এগহাঁলতে ব্ুৎপাত্ত ছিল কেবল তাদেরই । অতএব কেবলমান্ত 

সংস্কৃত ভাষায় 'লাপবদ্ধ বামন প:থপর বা স্ত্র থেকেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 
রচনা হল। প্রাচীন বইপম্রের অনেকগৃীলই মূলত ধর্মগ্রন্থ এবং স্বভাবতই ধরায় 

উদ্দেশ্য অতগতের 1িবরণকে প্রভাবিত করে । এমনাঁক অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ 

রচনা, যেমন আইন-সম্বন্ধীয় বই 'ধম'শাস্ত'__ তারও রচাঁয়তা ছিলেন ব্রাহ্মণরাই । 
সৃতরাং রচাঁয়তাদের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা ছিল সমাজে উচ্চপদস্থদের প্রাত পক্ষপাতদুক্ট । 
এীতহাঁসিক যাথার্থোর উপর ততটা দৃষ্টি না দিয়ে এইসব গ্রন্থে অতাঁতকে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছিল শহধ্ ব্রাঙ্মণদের দৃণ্টিভাঁঙ্গ থেকে । যেমন, জাতিভেদ প্রথাকে বর্ণপা 
করা হয়েছে সমাজের দৃঢ় স্তরাবন্যাস হিসেবে । বলা হয়েছে, এই প্রথা একেবারে 
প্রাচীনকালেই শুরু হয়েছিল এবং বহু শতাব্দাঁ ধরে তার কোনো পারবর্তন ঘটোন। 
অথচ প্রকৃতপক্ষে ভারতায় সমাজে জ্াতভেদ প্রথা পালনের মধ্যে নানারকম অদলল- 
বদল ঘটে। 'কন্ু প্রাচীন আইনগ্রস্থ রচাঁয়তারা এসব কথা স্বীকার করতে চানানি। 

পরবতাঁ যুগে ইীতহাস রচনার সময়কালে আরো নানা জায়গা থেকে পাওয়া 
বাভন্ন রকম তথ্য ব্যবহারের সযোগ থাকায় অতীতের আরো যথাবথ বর্ণনা সম্ভব 

হয়েছে । এতে একাঁদকে যেমন ব্রাহ্মণদের রাঁচত তথ্যের কয়েকটি বষয়ের যাথার্থ 

সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সুযোগ হয়েছে, তেমাঁন অন্যান্য বিষয়গযালকে সত্য বলে প্রমাণ 

করারও সুযোগ মিলেছে । শিলালাঁপ ও মুদ্রার সাক্ষ্যের ওপর এবার থেকে বোশ 
গুরুত্ব দেওয়া শুরু হল । 'বিদেশশ পর্যটকরা তশদের আঁভজ্ঞতা লাঁপবদ্ধ করে গিয়ে- 
ছিলেন গ্রীক, ল্যাটিন, চশনা ও আরবী ভাষায় রাঁচত 'বাভন্ব বিবরণে । খনন- 
কার্ষের ফলে অতাঁতের অনেক ধ্বংসস্তূপের আবিষ্কার শুরু হল। দৃষ্টান্ত হিসেবে 
বলা যায়, বোদ্ধধর্মসংকান্ত তথাসন্তার বেড়ে গেল সিংহল ও চীনে পাল অন্দশাসনের 
আঁবন্কারের ফলে। তয়োদশ শতাব্দীর পরবতা ইতিহাস সম্পর্কে আরবী ও ফারাঁস 
ভাষায় 'লাঁপবন্ধ ভারত সম্বন্ধে বাভল্ন তথ্যকে এবার উপবৃত্ত গুরুত্ব দিয়ে ভারতের 
ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হল। আগে বিন এগালকে পণ্চিম' 
এশিয়ার ইস্লামিক সংক্কাঁতির অংশ হিসেবেই গণ্য করা হতো। 
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প্রথম দিককার হাতহাস রচনায় যে কেবল রাজবংশের ইতিহাসের ওপরই গর্ব 
দেওয়া হতো, তার মূলে ছিল একটি ধারণা __ প্রাচোর দেশগনাঁলতে দৈনন্দিন শাসনের 
কাজেও রাজার ক্ষমতাই ছিল সর্বোচ্চ । অথচ আসলে ভারতীয় রাজনোতক 
বাবস্থায় দৈনন্দিন কাজকর্মের ভার প্রায় কখনোই কেন্দ্রীভূত ছিল না। একান্তই 
যা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্টা, সেই জাতিজেদ প্রথা রাজনোৌতক ও পেশাগত 
কাজকমে'রও অঙ্গীভূত ছিল । তার ফলে যে-সমস্ত কাজকর্ম 'প্রাচাদেশীর সেজ্ছা- 
চার'-এর পক্ষে স্থাভাবক হতে পারত, তা কেন্দ্রীভূত না হয়ে বাড অণ্চলেই লী'মাবন্ধ 
ছিল । ভারতবর্ষে শাসন ক্ষমতার গাতত্রড়াতির হাদশ পেতে গেলে কেবল রাজবংশের 
ইতিহাস অনুসন্ধান করলে চলবে না। 'বভিল্ন জাত ও উপজাতির পারস্পারক 
সম্পক এবং সমবায় সঙ্ঘ ও শ্রাম-পণ্টায়েতের মতো জাতীয় প্রীতষ্ঠানগ্ালির 
শ্লেষণও প্রয়োজন । দুর্ভাগার্ুমে খুব অন্পাঁদম হল এই গবেষণার প্রয়োজন স্বীকার 

করা হয়েছে । সতরাং প্রামাণ্য প্রীতহাসক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে এখনো 

দৃ-এক দশকের গভশর অন:সন্ধান দরকার । আপাতত রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎপাদনের 

উৎসগুলি সম্পর্কে কেবল হী্গত দেওয়াই সম্ভব | 
এই সমস্ত প্রাতত্ঠানগহির প্রীতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ার আর একটি কারণ 

হল একটি ধারণা যে, প্রাতষ্ঠানগলির মধ্যে কখনো বিশেষ কোনো পাঁরবর্তন 

ঘটেনি । ভারতীয় সংস্কাতি বু শতাব্দী ধরেই অপারবর্তিত ও জড়বৎ, এই বিশ্বাসও 

জন্ম নেয় এই ধারণা থেকে ; এদেশের সংস্কৃতি শ্থাণু, কারণ ভারতীয়রা জাঁড়মাগ্রস্ত 
এবং ভারতাঁয়দের জবনদর্শন বিষাদাচ্ছল্ন ও অদৃষ্টবাদশী। সন্দেহ নেই, এ সবই আঁত- 

শয়োন্ত । জাতিভেদ প্রথা, ভুমবাবদ্ছা ও বাণাঁজাক কাজকর্মের করেক শতান্দী- 

ব্যাপণ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে পারবর্ভনশশল সামাজিক সম্পর্কের সামান্য বিশেষণ 

করলে এ প্রমাণ হয়ে যেত যে, ভারতে সামাজিক ও অর্থনোতক গঠন, আর বাই 

হোক, মোটেই স্থিতিশীল ছিল না। যাঁদও একথা সত্য যে কিছু কিন্তু স্তরে তিন 
হাজার বছর ধরে একটা সাংক্কাতিক এীতহোর ধারা বয়ে এসেছে, 'কন্ধু তাকে 'নশ্চল 
বা ম্রোতহণন ভাবলে ভূল হবে । হিন্দুরা গায়তীমন্ত্র* জপ করে জাসছে তিন হাজার 

বছর ধরে। কিন্তু মন্যোচ্চারণের প্রাসঙ্গক পারাচ্ছিতি মোটেই অপারবাতিত থাকোঁন । 
আশ্চর্য লাগে, উনাবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে যেমন সেখানকার হঁতহাসের র- 

বিবর্তনের ধারা আঁবন্কারের ওপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া হয়োছল, এঁশয়ার ইতহাস 

অনহসন্ধানের সময় এই পদ্ধাতি প্রয়োগ করা হয়নি । ভারতীয় হঁতহাস যেন বাল 

রাজবংশের নামাঞ্ষিত কয়েকটি সময়াচছের সমান্টিমান্ত । ভারতাঁয় এরীতহাঁসকরাও 
তণদের রচনায় একই পদ্ধাতর অনুসারী হলেন ! অবশ্য একথা বললে ভুল হবে বে 

অন্য সমস্ত বিষয়ই উপোক্ষত হয়োছল ॥ ভারতায় সমাজ ও ধর্মের উপর উনাবংশ 

শতান্দীতে কিছু কৌতৃহলোন্দীপক তথ্য সংগৃহীত হয়। কিন্ত এীতহাসক রচনায় 
এই সমস্ত তথা কদাচিৎ বাবহৃত হয়েছে। 

+ খগবেদের এই কো রচিত হয়েছিল গুর্ঘদেষত। সবিভৃকে মিকোন করে। হিনুপাছে 
এটি ছল সবচেয়ে পবিত্র স্তোত্র। 



৬ |/ ভারতবর্ষের ইীতিহাস 

রাজবংশের বিবরণের ওপর গ.রযত্ব দেওয়ায় ভারতাঁয় ইতিহাসকে ভাগ করা 
হয়েছে তিনভাগে-_ প্রাচীন যুগ, মধ্যবৃগ ও আধুনিক ধৃগ ॥ প্রাচীন যুগ শহব 
হয়েছে আর্ধ সভ্যতার আগমনের সঙ্গে ( পরবতঁ কালের রচনা অবশ্য সিন্ধু সভাতার 
বিবরণ থেকে শুরু )। এই যুগের শেষ হয়েছে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে তুকাঁ 
আক্রমণের সময় । এখান থেকে শুরু মধ্যুগ, আর তা গিয়ে শেষ হয়েছে অঙ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশদের আগমনের সময় । যুগ-ীবভাগগের এই রশীতিকে 
দৃঢ়ভাবে প্রাতছ্ঠিত করার জন্যে আবার একটা হ্রান্ত সমীকরণ সৃষ্টি করা হয় যাতে 
প্রাচীন যৃগকে "হিন্দ ও মধ্যযুগ্রকে মুসলমান বলে চিহৃত করা হল, কেননা প্রাচীন 
যুগে অধিকাংশই ছিল হিম রাজবংশ, আর পরের য'গের বশর ভাগই মুসলমান 
রাজবংশ ॥ দুই যুগকে আলাদা করে দেখানোর জন্যে মুসালম সংস্কীতির বৈশিষ্টা- 
গুলিকে প্রাচীন সংস্কীতর সম্পূ্ণ বপরীত ধলে জোর করে দেখানো হল। এই 
িভেদের যান্ত হিসেবে ধর্মতত্বীবদদের রচনা ও মুসালম রাজাদের সভাসদদের 
রাঁচত ধারা-ীববরণণীর উল্লেখ করা হল । 

বংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পটভুঁমর পারপ্রোক্ষিতে ভারতায় এবং অভারতণয় 
প্রীতহাসিকেরা উভয়েই এই 'হন্দ্ব ও মুসলমান যগাঁবভাগ্ মেনে নিয়োৌছলেন । কন 
এই ধিভাগ শুধু যে ভ্রান্ত তাই নয়, এর ভাত সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে । 

দুই যুগের এরকম নামকরণ থেকে যেমন মনে হয়, ভারতবর্ষে ধর্ম কখনোই এরীতি- 
হাসিক পাঁরবর্তনের তেমন প্রধান কারণ ছিল না, ধর্ম ছিল নানা কারণের একটি 
মান্ত। ইদানীংকালে ভারতের হইাতহাসের 'বাঁভন্ন ষুগকে অন্যভাবে 'বভন্ত করার 
চেষ্টা হয়েছে" যাতে বিভাগের 'ভান্ত আগের মতো অযৌন্তিক না হয়। (বিভ্রান্ত 
এড়াবার জন্যে পরবতাঁ পাঁরচ্ছেদগলিতে যুগাঁবভাগের নামকরণ পাঁরহার করা 
হয়েছে । ) 

উপমহাদেশের ভৌগোলিক গঠনের প্রভাবও ভারতবর্ষে ইীতহাস-চচণর উপর 
খানিকটা পড়েছে । উত্তর ভারতের সিদ্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে সহজেই বড় বড় 
রাজ্য-চ্থাপনা সম্ভব হয়েছে । উপমহাদেশের দাক্ষিণাংশের উপদ্বীপ অণ্লটি পাহাড়, 
মালভূম আর নদশ উপতাকায় খণ্ড-বরাগুত । এই বৌঁচন্ন্যময় ভৌগোলিক গঠনের 
জন্যে উত্তরের সকল অণ্চলের তুলনায় এখানে রাজনৈতিক একতা কিছুটা কম। 
উনাঁবংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাঁদকে উত্তরের অপেক্ষাকৃত বড় বড় রাজ্যগখল 
এীতহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । ইতিহাসের যে সময়ে বড় বড় রাজ্য 'ছিল, 
সে গময়কে বলা হয়েছে “হর্পযূগ', আর ধে সময়ে ছোট ছোট আন্টালক রাজ্যের 
ছড়াছাঁড়, এীতহা'সক সে সময়কে বলেছেন "অন্ধকার যুগ? । উপদ্বীপ অন্চলের 
ইতিহাসের ?্দকে এ্রীতহাসিকরা নজর দিয়েছেন কেবল বড় আরতনের সাম্রাজ্যের 
সময়টকুতেই । অমনোযোগের আর একটি কারণ হল, উত্তরাঞ্চল ও উপন্বণপ 
অন্চলের রাজনোতিক কৌশল ও অর্থনোৌতক ক্ষমতা একই ধরনের ছিল না। 
উত্তরাগ্চলের রাজাগ-লির শাশ্তর পারচয় ছিল রাজ্যের সীমানা বিস্তারের মধো। 
রাষ্ুধধ আদায় হতো কেবল চ্ছলভূঁম থেকেই। যে-কোনো এ্রাতহাঁসকের পক্ষেই 
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এগনুলো সহজবোধ্য ব্যাপার ॥ অপরাদকে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগহীলর গঠনের ব্যাপারে 
তাদের নৌশা্তর হিসেব নেওয়াও প্রয়োজন । তার ওপর ছিল সামযদ্রুক বাণিজ্যের 
হিসেবনকেশ পুরো ব্যাপারটা উত্তরাগ্লের তুলনায় বেশ জটিল । 

ইতহাস রচনার পারবর্তনশীল দৃষ্টিভাঙ্গর কথা উল্লেখ করার অর্থ কিন্তু এই নয় 
যে আগেকার এীতহাসকদের রচনার কোনো মৃল্যই নেই। তাছাড়া এখানে তখদের 
পাগডত্য সম্পর্কে কটাক্ষপাতের কোনো প্রশ্ন ওঠে না! তাদের দৃষ্টিড়াঙ্গর যে 
অসম্পূর্ণতা, তা অনেক সময়ই তখদের যুগেরই অসম্পূর্ণতা । কেননা, যে-কোনো 
এীতহাসিকই কিছুটা নিজের অজ্ঞাতসারেই তশর নিজের যদুগের শ্রাতানাধ । তাদের 
রচনার ্লাটীবচাতি সত্ত্বেও তারা ভারত-ইতিহাসের একটা ভান্ত স্থাপন করতে 
পেরেছেন । ত্যর সঙ্গে পাওয়া গেছে একটা নির্ভরযোগ্য কালানংক্রমিক ধারা- 
গববরণী । এর ওপর 'ভীান্ত করে নতুন দৃষ্টিভাঙ্গতে হীতিহাস রচনা ছলে ভারতীয় 
সভ্যতার আদর্শ ও 'বাঁভল্ন সামাঁজক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানের সঠিক 
মূল্যায়ন সম্ভব হয়ে উঠবে । 

অতাঁতে ভারতবিদ এীতহাসকদের মূলত প্রাচাবিদ্যাবিশারদ হসেবে গণ্য করা 
হতো । তখনকার 'দনে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা এশিয়া মহাদেশের ভাষা ও সংস্কীত 
নিয়ে চর্চা করতেন । আর অন্তত সাধারণ মানুষের ধারণা 'ছিল যে তাদের লেখা 
সংদূরের রহস্যে আবৃত । ইয়োরোপে ও ভারতে প্রাচ্যাবদ্যা সম্পর্কিত উনাংশ 
শতাব্দীর ধ্যানধারণা এখন পাল্টে গেছে। বর্তমান জগতে হাতহাসকে প্রাচীন 
সংস্কীতির চচণা হিসেবে না ধরে সামাজিক বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। 
এই নতুন পারপ্রোক্ষত থেকে ভারতের অতখত ইতিহাস সম্পর্কে ষেসব নতুন নতুন 
প্রশ্ন উঠছে তা প্রাচাবিদ্যাবশারদদের মনে আসোন। পার্থক্যটা হল প্রধানত 
এীতহাসক গুরুত্বের । রাজনোতিক হীতহাস ও রাজবংশগ:ির পর্যালোচনা এখনো 
ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় । তবে এর সঙ্গে এখন 'মালয়ে দেখা হচ্ছে 
আরো অন্যান্য বিষয় যা একটি জাত ও তার সংস্কাতি গঠনের ক্ষেত্রে সমান গবত্ব- 
পূর্ণ । রাজনোতক পারবর্তনের সঙ্গে অর্থনৌতিক কাঠামোর পাঁরবর্তনের ঘান্ঠ 
সম্পর্ক আছে । আবার এ দ:টর প্রভাব পড়েছে সামাজিক সম্পর্কের ওপর । কোনো 
ধমীয় আন্দোলনে যাঁদ অনেক লোক অংশগ্রহণ করে, তাহলে আন্দোলনের 
আকর্ষণের সঙ্গে এইসব মানহষদের কোথাও একটা তাৎপর্যপূর্ণ যোগ খখজে পাওয়া 
যাবে । একটা নতুন ভাষা ও সাঁহতায তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন তা সমাজের 
মানুষের কোনো গভাঁর প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে, কারণ সাহিত্য ও সমাজের 
সম্পর্ক অত্ান্ত ঘনিষ্ঠ । ভারত-ইতিহাসের নানা উদ্খান-্পতনের এীতহাঁসিক নায়ক- 
দের নিজস্ব ভাবনািস্কা বিশ্লেষণ করলেই এীতিহাঁসিকদের দায়িত্ব শেষ হবে না-_ 
জানা দরকার এত শতাব্দী ধরে কেন ভারতের মান্ষ তাদের ভাবনাচিন্তাকে গ্রহণ, 
বজন বা পারমাজন করে এসেছেন । 

এই বইতে এসব প্রশ্নগযাজকে উত্থাপন করার চেস্টা করা হয়েছে । বইটির উন্দেশা 
হল, ভারতীয় সংক্ফাঁতর ক্রমাঁধবর্তনে যেসব রাজনোতক, অর্থনোৌতক বা সামাজিক 
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প্রীত্ঠানের অবদান রয়েছে এবং যেসব ঘটনা এ প্রসঙ্গে গরৃত্বপূর্ণ, সেগবাঁলকে 'চিহুত 
করে দেখানো । কিন্তু ভারতাঁয় সংস্কীতর মূল্যায়ন করা বা নিশ্চিতভাবে এর 
গুণাগুণ নিয়ে মঙব্য করার ঝেশাককে সম্পূর্ণ পারহার করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত 
পাঁরসরে তেমন কোনো চেষ্টা করলে তা অর্থহণন মামীল মন্তব্যে পর্যবাঁসত হতে 
বাধ্য । এটি মূলত কোনো রাজনোৌতক হীতহাস নয় । রাজবংশের কালানংক্রামক 
[বিবরণ দেওয়া হয়েছে কেবল সময়ের হিসেব রাখার সবধের জন্যে । অর্থনোতক গঠন, 
পারবর্তনশীল সামাঁজক সম্পর্ক, ধমাঁ় আন্দোলনের এীতহাসক পটভূঁম, 'বাভল্ন 
ভাবার উদ্ভব ও উন্নতি ইত্যাদি : কয়েকটি 'বিষয়ের ভ্রমাববর্তলের অননসন্ধান করতে 
গিয়ে কয়েকটি ছক ও বিদ্যাস ধীরে ধারে পাঁরস্ফুট হয়েছে । এই বইতে 'লাপবদ্ধ 
হয়েছে সেই ছক ও শীবন্যাসের 'ববরণ এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে বাজি ঘটনা ও তথা 
সাধ্যমতো 'বিস্বাসযোগ্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে । 

সম্প্রাত দুই কারণে প্রাচীন যূগের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরো তথ্য- 
সম্বন্ধ হয়েছে । এক, 'বাভন্ব দাক্টকোণ থেকে বৈজ্ঞানকড়াবে সমাজকে অধ্যয়নের 
নৃতন পদ্ধাতর উদ্ভব এবং দুই, প্রত্বাবদ্যালন্ধ প্রমাণ ও নিদর্শন হীতহাস রচনায় বহুল- 
ভাবে ব্যবহার | প্রথম পদ্ধাতটির গুরুত্ব এই যে, ভারতের অতাঁত হাঁতহাসকে 
বৃঝতে পারার নতুন নতুন পথের সম্ভাবনা এ থেকে খুলে বাবে । তাছাড়া এভাবে 
ধেমন নতুন প্রশ্ন উঠব তার উত্তর অন:সন্ধানের মধ্যেই ভারত-ইীতিহাসের প্রকৃত 
উপলাব সম্ভব হয়ে উঠবে । কয়েক ধরনের গবেষণার কামে এই পদ্ধাতর সার্থক 
বাবহার ইতিমধোই হয়েছে । সমাজব্যবন্থা সম্পর্কে অনসন্ধান করতে শিয়ে অন্যান্য 
সংক্কাঁত ও সভাতার সমাজবাবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বচার সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি 
হয়েছে । এটি অবশ্য পৃরনো অভাসমতো কোনো একটি বিশেষ সংস্কাঁতির মাপ- 
কাঠিতে অন্যান্যগীলর মান 'নর্ধারণের চেষ্টা নয়। এই দ্বাত্টভাঙ্গ 'অনসারেই 

ইয়োরোপশীর সমাজতল্ম সম্পর্কে মার্ক ব্লকের (41810 81০৩1) আলোচনা ভারতায় 
এরীতহাসিকদের কাছে একটি প্রাসা্গক ও প্রয়োজন”য় বই হয়ে উঠতে পেরেছে । 

জনীপ, নিরীক্ষণ ও খননের সাহায্যে বহু প্রত্রতাত্বক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হয়েছে । এইসব উপাদান কেবল বে প্ণাথবন্ধ সাক্ষাগ্লিকেই সতা বলে সমর্থন 
করেছে তা নয়, ভারতের প্রাচীনতম হীতহাসের বছ ফণকও পূরণ করতে সাহায্য 
করেছে । ভারতের প্রাক-ইাতহাস সম্পর্কে গত পনেরো বছরে যা তথ্য পাওয়া 
গেছে গা পরবতী যুগের সংস্কৃতির” বিন্যাসের ভাস্ত সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত 
করেছে। প্রাগোতহাসিক যহগের প্রত্বতাত্বিক চিত্ত সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা 
থাকলেও ভারতের প্রাচীন হীতহাস বুঝতে সযবিধে হয় । 

এখনো পর্যন্ত যা জানা গেছে, ভারতে মানুষের গাতাঁবাধর সন্ধান মিলেছে 
শ্রীষ্টপূর্ব চার লক্ষ থেকে দৃ'লক্ষ বছর আগে গ্বিতীয় 1হমধৃগের সময়ে । তখন 
প্রস্তর হাতিয়ারের ব)বহার হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে । তারপর দীর্ধশদন ধীরে 
ধাঁরে ভ্রমাববর্তনের পালা চলে । কিন্তু শেবাঁদকে 'বধর্তনের গাঁত কিছুটা দ্রুত হয়ে 
চমকপ্রদ সিষ্ক-সভ্যতায় জন্ম হয় ৷ ইদানীংকালে যাকে বলা হচ্ছে হরগ্পা সভাতা, 
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আনুমানিক সময় তখন ২৩০০ স্রীস্টপূ্বান্দ । প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার কিছু নমূনা 
পাওয়া যাবে বাল-চিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে__-নাল সংস্কাঁত ৷ এবং 
সিন্ধনদের অববাহকার পশ্চিমে মকরাণ উপক্লের কুলি সংস্কৃতি এর উদাহরণ । 
আর পাওয়া যাবে, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের নদীগহীলর তীরে তীরে কয়েকটি 
গ্রাম গোম্চীর মধ্যে । 

পাঞ্জাব ও সিম্ধুর সমভূমি, উত্তর রাজস্থান এবং পাঁশ্চম ভারতের কায়াওয়াড় 
অগ্লগহীলতে 'বাভন্ন প্রাচীন সভ্যতার মধ হরপ্পা সভ্যতাই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক । 
এটি অবশ্য একান্ততাবেই নগরকৌন্দুক সভাতা আর ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র ছিল 
মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা শহর দুটি ।* দুই শহরের বিরাট ও স্বানাঁমত শস্যভাগ্ার 
দেখে মনে হয়, শহরগুলির খাদ্যের যোগান আসত দেশের অন্যান্য অণ্চল থেকে । 
অর্থাগমের আয় একটি স্তর ছিল উপমহাদেশের উত্তর ও পাঁশ্চম অঞ্চলের মধো 
ফলাও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পারসা উপসাগরের তখরবতর্থ দেশ ও মেসোপটে মিয়ার 
লোকেদের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার বাণজ্যক যোগসূত্র । 

শহরগলিতে অত্যাধ্ানক নগর-পারকল্পনার নমুনা দেখা গেছে । প্রাত শহর 
[বভন্ত ছিল দুই অংশকে একটি সুরাক্ষত প্রাকারযনন্ত দুগের মতো অংশ যেখানে 
অবশ্ছিত ছিল নগরজশীবন ও ধর্মীয় সংস্থার প্রধান কেন্দ্রুগাল ; অন্য অংশে নাগাঁরকরা 
বাস করতেন । 

হরগ্পা সভ্যতার নানা অবশিম্টের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল শীলমোহরগনীল । 
ছোট, চ্যাপ্টা, চৌকো বা আয়তক্ষেত্রাকার এই শীলমোহরগনীলির উপর মানুষ 
বা পশ.র মূর্ত খোদাই করা আছে। তার সঙ্গে কিছু লেখা । এই লেখাগঁলর 
পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি । আশা হয়, পাঠোদ্ধার করা গেলে অনেক 
তাৎপর্যপূর্ণ তথা জানা যাবে । যে দূহাজার শীলমোহর পাওয়া গেছে, এগহ়ীলকে 
বাবসায়শদের মধ্যে ব্যবহৃত নিজস্ব অভিজ্ঞান বা মুদ্রা বলে মনে করাহয়। অথবা 
গ্রামান্ল থেকে শহরে যেসব শস্যলামগ্রী আনা হতো, তার সঙ্গেও হয়তো এদের 
কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে । 

হরপ্পা সভ্যতা ও পরবতরঁ আর্ষ-সভ্যতার মধ্যে যে কোনো ধারাবাহিকতা থাকতে 
পারল নম তার কারণ হল, খ্রীস্টপূর্ব "দ্বিতীয় সহম্রাব্দের গোড়ার 'দিকে অপেক্ষাকৃত 
অসভ্য জ্বাতর লোকেদের 'সন্থৃ-উপত্যকায় আগমন ৷ ১৭০০ শ্রীস্টপূ্বান্দের মধ্যেই 
হরগ্পা সভ্যতার দিন ফৃঁরয়ে এসেছিল । এরপরে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ 
ইরাণ থেকে ইন্দো-আর্ধরা এসে পড়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংক্কীতিতে নতুন 
দু বৌশহ্ট্যের আমদানি করল । ভাবিষাতেও উপমহাদেশের এই অগ্লটির সঙ্গে 
1সন্কুনদী ও 'হন্দৃুকুশ পর্বতমালার উত্তর ও পশ্চিম দিকের অংশের যোগাযোগ 
বজায় ছিল। এই ভূখণ্টি অনেক সময় উত্তর-পশ্চিম অণ্চলের রাজনশীতর ঘূর্াবর্তে 

+ ইদ্দানীংকালের খননকার্ধের ফলে আরে কয়েকটি শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেষন 
সিন্ভুতে কোট ডিজি, রাজস্থানে কালিবঙ্কান, পাঞ্জাবে রুপার এবং গুজরাতে একটি বর 
লোখাল। কিন্ত আগেকার শহর ছুটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। 
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জড়িয়ে পড়ত এবং সেখানকার সংস্কাতির অঙ্গীভূত হয়ে যেত। এইভাবেই 

পশ্চিম-ভারতের যোগাযোগ রইল পশ্চিমের সামযাদ্রুক অঞ্চল, পারস্য উপসাগরায় 

ও লোহত সাগরণয় অণ্লগ্যাীলর সঙ্গে ।. সিন্ধু উপতাকা ও গাঙ্গেয় সমভূমির 

পরবতশ ক্লমাববর্তনের পার্থক্যের এই হল কারণ । 

আরো পঁ্বাঁদকে গাঙ্ছেয় উপতাকায় মানুষের ছোট ছোট বসাঁতির সন্ধান পাওয়া 

গেছে । এই মানুষেরা ছিল শিকার ও কাঁষিকাজের মাঝামাঝি একটা স্তরে । পাথর 

ও তামার তোর নানা জিনিস আর গোরকবণ 'ননস্তরের নৃৎপা এরা বাবহার 

করত । ইন্দো-আর্মেরা যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এসে পৌঁছল, তখন তারা সম্ভবত 

এই মানৃ়গৃলিরই দেখা পেয়েছিল । কেননা, ধূসর রঙ করা যেসব স্বৎপায্নের সঙ্গে 

ইন্দো-আর্ধদের যোগ আছে বলে আজকাল অনুমান করা হয়, সেগ্যাল মাটির 

এমন সব স্তরে পাওয়া গেছে যার নশচের স্তরে কোথাও কোথাও আগেকার গৈরিক 

রঙের মৃৎপান্নেরও সন্ধান পাওয়া গেছে । 
ধূসর রঙ করা ৭ুংপা খজে পাওয়া গেছে গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিম অংশে । 

মনে হয় এগুলির বাবহার 'ছিল ১১০০ খ্রীষ্টপূ্বান্দ থেকে ৫০০ শ্রীস্টপূবাব্দ পর্যন্ত । 

যেসব জায়গায় প্রাচশনতর নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার কোনো কোনো চ্ছানে 

সম্প্রাত আবচ্কৃত হয়েছে লোহা । ভারতের প্রথম লোহা বাবহারের সময়কে 

এতদিন মোটামুটি ৮০০ শ্রীস্টপূবাব্দ বলে ধরা হতো । এই নতুন আঁবদ্কারের ফলে 

কিন্তু সেই তাঁরখকে আরও প্রাচীন বলেই মনে হচ্ছে । ধুসর রঙ করা মৃৎপায়ের 

অঞ্চলগীলতে কঁষিজণবশ মানৃষের বাস ছিল বলে মনে হয়। তারা গবাঁদ পশব ও 

ঘোড়া পালন করত । সাধারণভাবে তামার ব্যবহারও এরা জানত | হরপ্ণ" সভ্যতার 

অণ্চলে ঘোড়ার 'িবু একেবারেই কোনো সন্ধান পাওয়া বায়ান। এই প্রমাণের 

উপর 'ভীত্ত করেই আবার বলা হয় ধূসর রঙ করা ম্ৃবৎপাত্রের অঞ্চলগহলি সপ্ভবত 

আর্ধশসভাতারই অংশ ॥। এই অগলগুলি থেকে এ যাবৎ যা সাক্ষাপ্রমাণ পাওয়া 

গেছে তার সঙ্গে বেদ ইত্যাদি গ্রন্হে আর্ধ-সভ্যতা ও সংস্কীতর যা বর্ণনা পাওয়া 

যায়, তার বেশ মিল লক্ষণীয় । 

দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে ছোট ছোট চকমাঁক পারের তোর হাতিয়ারের 

সন্ধান পাওয়া গেছে । পরে রোঞ্জ বৃগে তামা, বোঞ্। ও পাথরের একল্ ব্যবহারেরও 

ধনদর্শন আছে। শ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহম্াব্দের গোড়ার "দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় 

অপেক্ষাকৃত উচুমানের কারিগারাবদ্যার কাছে এরা হার মানে । তার প্রমাগ্র পাওয়চ 

যায় ক্রমশ লোহার ব্যবহার থেকে । 
তাছাড়া উত্তরাণ্চলের পালিশ করা কালো ম্বৎপাঘ্রেরও ব্যবহার এখানে দেখা 

যায় । এ দুটি বন্তুই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্ধ-সংস্কীতর সঙ্গে সংক্িষ্ট । এর থেকে 

বোঝা যায়, আর্ধরা ক্রমশ দক্ষিণাদকে এগিয়ে আসাঁছল । গাঙ্গের উপতাকা ও 

দাঁকপাতোর মধ্যে যোগাযোগও স্থাপিত হয়োছল। এরপর বছ শতাব্দী ধরে 

উত্তর ও দাঁক্ষণ অগ্চলের মধ্যে সংযোগ সাধনের যে ভূমিকা দাঁক্ষণাত্য নিয়েছিল, 

তারই প্রন্তীত শুরু হয়োছিল এই সময় । দাঁক্ষিপাতে কেবল রে উত্তরের জার্ধ- 
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সংস্কৃতির প্রভাব পড়োছিল তাই নয়, ৩০০ খ্রীপ্টপূর্বান্দ নাগাদ ডেকান মালভূমির 
দাঁক্ষণাঁদকের কয়েকটি জায়গার সঙ্গে ভারতবর্ষের দাঁক্ষণতম অণ্লের প্রাচীন বৃহৎ 
প্রস্তরষুগীয় মেগালাঁথক সভাতার যোগাযোগ ঘটেছিল । 

দাঁক্ষণ ভারতের (মাদ্রাজ, কেরল ও মহাঁশূর ) বৃহ প্রস্তরয-গীয় (মেগালাথক ) 
সভ্যতার সঙ্গে ভ্মধাসাগরীয় অঞ্চলের মেগালাথক সভ্যতার রীতিমতো মিল 
পাওয়া গেছে । মনে হয়, পশ্চিম এশিয়া থেকেই দক্ষিণ ভারতে এই সভ্যতার 
আগমন ঘটোছিল। প্রাচীন যুগের এই যোগাযোগ বজায় ছিল প্রায় আধুনিক" 
কাল পধন্ত। 

দাঁক্ষণ-ভারতীয় মেগাঁলিথ বা সমাধি স্মীতসৌধগ্যাল ছিল পাহাড় থেকে কাটা 
পাথরের কবর অথবা গোলাকার ঘেরা জায়গার মধ্যে আয়তাকার প্রস্তরানমিত 
শবাধার । এইসব শবাধার কখনো কখনো মাটি দিয়েও তোর হতো । এর মধো 
থাকত হাড়গোড় আর প্রথানুষায় কিছু জানসপত্র (যেমন একটি 1বশেষ ধরনের 
লালশ-কালো রঙের পাত্র )। এইসব স্মৃতসৌধগদাল যেখানে পাওয়া গেছে, তার 
কাছাকাছি ছিল উর্বর ও পুকুরের জলে সেচ হওয়া জাম । ৫০০ শ্রীস্টপর্বান্দ 
পর্যন্ত চ্ছায়ী এই মেগালাঁথক সভাতার পর থেকেই শুর হয় দীক্ষণ*ভারতের 
এীতহাসিক যূগ। 

এইসব বিভিন্ন সভ্যতার লোকদের জাতিগত বৌশষ্ট্য কিন্তু এক ধরনের'ছিল না। 
জাতাবদ্যাগত , অন:সন্ধানে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান ছয়টি জাতির সন্ধান 
পাওয়া গৈছে । সবচেয়ে প্রাচীন হল নোগ্রটো । তারপর এল প্রোটোনঅস্ট্রালয়েড | 
এরপর মঙ্গোলয়েড ও মোডটেরেনয়ান। এর পরবতর্শরা আর্ধ-সভাতার সঙ্গে 
সংগ্ল্ট । হরপ্পা অঞ্চলে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, মেডিটেরেনিয়ান, আলপাইন ও 
মঙ্গোলয়েড মানুষের কক্ষাল পাওয়া গেছে । অনুমান করা হয়, এই সময়ে ডাল্লাথত 
প্রথম পাঁচটি জাতি ভারতবর্ষে চ্ছায়ীভাবে বসবাস করত । ভারতের আধবাসগদের 
মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর লোকেদের । এদের ভাষা ছিল 
আঁস্্িক ভাষাগোম্ঠীতৃন্ত । এর উদাহরণ পাওয়া গেছে কয়েকটি আদম উপজাতির 
মহুগাভাষার মধ্যে । মোঁডিটেরেনিয়ান বা ভ্মধ্যসাগরণীয় জাতির প্রধান যোগ ছিল 
দ্রাবিড় সভাতার সঙ্গে । মঙ্গোলয়েড গোঙ্ঠীর লোকের প্রধান বাসভূঁমি ছিল 
উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর অণ্চলগহালিতে | এদের ভাষার সঙ্গে চীন-তিববতয় 
( 511০-1186581) ) ভাষাগ্োষ্ঠীর সাদৃশ্য আছে । এদেশে সবচেয়ে শেষে যে 
জাতিগোম্তভীর আগমন, আমরা তাদের সাধারণভাবে আর্য বলে আভাহত কার । 
প্রকৃতপক্ষে 'আর্ধ' শব্দটি ইন্দো-ইয়োরোপায় একটি ভাষাগোচ্ঠীর নাম, এটি আদোঁ 
কোনো জাতগত বিভাগের নাম নয় । সৃতরাং আর্ধদের আগমনের উল্লেখ করাটা 
সোৌদক থেকে শ্রান্তিমূলক । অবশ্য এই তৃল প্রাচীন ভারতের হীতহাস গবেষণার 
ব্যাপারে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে এখন আর্যদের 'আর্যভাষাভাষী জাতি, 
বলে আঁভহত করতে যাওয়াটা অকারণ পাগত্য জাহর করা হয়ে যাবে । ভারতে 
প্রাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে তাদের জাতিগত সন্তা নিরূপণ করা যায় না। 
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এই উপমহাদেশের 'বাভল্ন য]নাগর জনসংখ্যা সম্পর্কে পরীক্ষামূলক হিসাব বরা 
ইয়েছে। তবে এই হিসেব নিতান্তই আনমানিক | একটি 'হসেব অনুসারে প্রীস্টপর্থ 
চতুর্থ শতাব্দীতে উপমহাদেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটি ১০ লক্ষ বলে ধরা হয়েছে উত্তর 
ভারতে আলেকজাগারের আল্লমণের সময়ে ভারতীয় সেনাবাছিনীর শান্তসংখ্যা 
সম্পর্কে গ্রীক বিবরণে যা বলা হয়েছে সেটাই হল এই ছিসেবের প্রধান 'ভাত্ত। 
দু এও সন্ভব খে, গ্রীক লেখকেরা ভারতীয় গেনাবাহনীর শান্ত বাড়িয়ে দৌখয়ে- 
ছেন। কেননা, তাহলে বোঝানো যাবে, গাঙ্গেয় উপত্যকা পযন্ত অভিযান চালাতে 
গেলে আলেকজাগারকে কত বিরাট এক সামারক শান্তর সম্মূখীন হতে হতো। এই 
৯/ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের হিসেব কিছুটা আঁতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। ওই 
সময়ের জনসংখ্যা ১০ কোটি বা তার কু কম ধরলে তা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য 
হতে পারে। সগ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ।' ভারতে 
্টশ' শাসনের সময় প্রথম লোকগণনা হয়েছিল ১৮৮১ সালে । তখন লোকসংখ্যা 
হয়েছিল ২৫ কোটি ৩০ লক্ষের কিছু বোগ। 

ভারতের প্রাগোতিহাসিক যুগের এইসব জনগোষ্ঠী ও সভাতা-সংগ্কৃতির পটভূমিতে 
আর্য-ডাষাভাধী জাতিগোষ্ঠীর আঁবর্ভাব ঘটল উত্তর প্রান্তে। ভারতায় সভাতায় 
তাদের প্রভাব পড়ল পরবতাঁ যূগে। 
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প্রবাদ আছে, ভারতবর্ষের প্রথম রাজা হলেন স্বয়স্ু মন (স্বয়ং উৎপন্ধ মনু) । মনুর 
জন্ম পিতামহ ব্রহ্মা থেকে । মন ছিলেন উভালিঙ্গ। তার শরীরের স্মশ অংশে দুটি পূ 
ও তিনটি কন্যা জল্মালো ৷ আবার এদের থেকে এল আঁরো অনেক মন । তার মধ্যে 
গৃথ একজন, (তান হলেন জগতের প্রথম প্রকৃত স্বীকৃত রাজা ৷ তার নাম থেকেই 
পৃথিবী নামের উৎপাত্ত । ৩নি বন কেটে বসত গড়লেন, চাষ করে শস্য ফলালেন, 
গোন্পালন শুরু করলেন, ব্যবসা-বাধিজোর পত্তন করলেন। এইঘাবে মানুষের 
শ্থাতিশীল জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। এইসব মানংষের মধ্যে দশম মনু লবচেয়ে বিখ্যাত । 
তার শাসনকালেই পৃর্থিরশতে সেই বিধ্বংসী প্লাবন আসে যাতে সমস্ত সৃষ্ট ডুবে ঘায় 
এবং প্রাণে বাচেন কেবল্গ তিনিই । ভগবান বিফ আগেই অনুকে প্লাবন সম্পর্কে সতর্ক 
করে 'দিয়োছলেন । তাই মন্ একটা নৌকো তৈরি করে নিজের পাঁরবার ও সাতজন 
প্রাচীন খাঁধকে নিয়ে তার ওপর আশ্রয় নিলেন। বিফ নিজে একটি বিরাট মাছের 
রূপ ধারণ করলেন ৷ মাছের সঙ্গে নৌকো বেঁধে দেওয়া হল, আর মৎসারূপী বিফ 
প্লাবনের জল সাতরে নৌকো টেনে নিয়ে এলেন এক পর্বতচড়ায় । প্লাবনের জঙগ নেমে 
যাওয়া পর্যন্ত সবাই ওখানে নিরাপদে রইলেন । সমগ্র মানবজাতির উৎপাত্ত হল 
মন্র পারবার থেকে | মনুর নয় পুত্র বড়টি উভালঙ্গ, তার দুই নাম-_ ইল ও 
ইলা । এই পত্র থেকেই উদ্ভব হয় দুই প্রধান রাজবংশের-_ ইল থেকে স্ধবংশ ও 
ইলা থেকে চন্দুবংশ | 

পরাণ ও অন্যান্য ব্রাঙ্মণ্য শাস্মে এই কাহিনীই্ পাওয়া বায়। প্লাবন এসোছিল বহু 
হাজার বছর আগে । পুরাণ অনহযায়ী মনুর বংশতালিকা মহাকাব্যের বৃগ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতের নায়করা মনূরই বংশধর ৷ তারপর 
এঁটিতহাঁসক যুগের স্চনার পরেও পুরাণে এই রাজবংশের বন্তান্ত পাওয়া বায় । 
( প্রথাগতভাবে ধরে নেওয়া হয়, মহাভারতের যবদ্ধ হয়েছিল ৩১০২ খ্ীপ্টপূ্বান্দে। ) 
রাজবংশের বিবরণে কোনো ফশক নেই এবং বোঝা যায় অনেক সাবধানে ও 
ভেবৌচন্তেই এই পরম্পরা রচিত হয়েছে । ভারতবর্ষের হাতহাসের আদিষুগের 
"আলোচনার ব্যাপারে যাঁদ প্রাচীন সাহত্যই একমাত্র সূত্র হতো, তাহলে আলোচনা 
স্বভাবতই সীমাবদ্ধ হতো । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনাবংশ শতাব্দীর 
প্রথম 'দিকে আর এক ধরনের এীতহাসক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেল এবং দেখা 
গেল তার সঙ্গে প্রাচীন উপাদানের গরমিল হচ্ছে । ভাষাবিজ্ঞানের প্রসারের মধ! 
দিয়ে এইসব নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ ও অন্যান] জায়গা 
উনাবংশ শতাব্দীতে ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার রশীতমতো উন্নতি ঘটেছিল । ভারতে 
ইয়োরোপাঁয় পাগুতেরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষা করলেন যে সংস্কৃত ভাষায় গঠন ও ধরনের 
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সঙ্গে গ্রীক ও ল্যাটিনের রখীতমতো মিল রয়েছে । এ ধেকে উৎপাস্ত হয় এক 
থয়োর £ ইন্দো-ইয়োরোপণয় জাতর এক মূল ভাষা ছিল, যা আর্যভাষাভাষী 
উপজা৩র পূর্বপুরুষবাও ব্যবহার করঙেন। ইন্দো-ইয়োরোপণয়রা নির্গত হয়েছিলেন 
কাাঁস্পয়ান সাগর ও দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপ অণ্চল থেকে । তারপর এরা 'বাভন্ন 
উপজাতিতে বভন্ত হয়ে দূরদূরান্তে ছাঁড়যে পড়লেন পশুচারণ ভূমির খেখজে । তারা 
এলেন গ্রীস ও এশিয়া মাইনরে, ইরাণ ভারতবর্ষে ! তখন এদের বলা হল আর্য। 
বৈদিক সাহত্য ভারতীয় আর্ধদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । আরো খংটিয়ে দেখে স্থির হল যে, 
মোটামুটি খ্রীস্টপূর্ধ দ্বিতীয় সহশ্্রান্দের কোনো সময়ে আর্দের আগমনের সময় 
থেকেই ভারত-ইতিহাসের শুর । 
নব অতীতের এই সযত্র আঁঞ্কত ছবি আবার সংশোধন করতে হল বিংশ 

শতাব্দীতে এসে । ১৯২১-২২ সালে প্র্নতত্বকরা প্রাক্-আর্ধ সভ্যতা বা সিন্বৃ- 
সভাতার সঙ্থান পেলেন উত্তর-পা্ম ভাবতে । তার দুই নগরকেন্দ্ু, মহেক্জোদাড়ো 
ও হরপ্ণা । এই আঁবজ্কারের পর থেকে বোঝ। গেল, ইতিহাসের প্রাচীন বিবরণটি 
নেহাতই পৌরাণিক | হরপ্পা সভাযতার তাঁরখ হল, আনুমানিক ৩০০০ থেকে ১৫০০ 
শ্রীষ্টপূর্বান্দ । মন্ব বংশধর ও হরপ্পা সভাতার একই সঙ্গে আস্তত্বের কথা বিশ্বাস 
করা কঠিন । কেননা, দুই নংস্কৃতির ধারা একেবাবে বিপরীতমুখী । 

সুতরাং প্রাচনকাল সম্পর্কে দৎ'ভাবে জানা যার । এ্রতহাসিক সূত্র, যার 'ভান্তি 
প্রপ্পতাঁত্বক উপাদান ও বোদক সাহত্য । অপরটি পুরুষানুক্রামক এীতহ্যগত 
স্ত-_ যার 'ভাত্ত হল পুরাণ । প্রাণেব রচনাকাল কিন্তু বেদের পরে । প্রাচীন 
ইশতহাসের ধারাবাহিক কালানুক্রম হবে এইবকম-_খীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহম্রাব্দে 
সন্ধ-সভাতার পতন শুরু হয়ে গেছে । ১৫০০ শ্রীষ্টপূর্বান্দে উত্তর-পশ্চিম 
ভাবতে আর্যদের আগননের সময় সন্ধ-সভ্যতা ল-গ্রপ্রায়। আর্ধ বা ইন্দো- 
এঁরয়ানরা ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের বংশধর । এরা কছুকাল ব্যাকাষ্রীয়া ও উত্তর- 
ইরাণীয় মালভূমতে বসবাস করছিল । 'কিন্বু ১৫০০ শ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তারা হিন্দুকুশ 
পর্বতমালার গারপথ দিয়ে উত্তর-ভারতে আসে । এরা ছিল মূলত গো-পালক 
জাতি । তাই পশুচারণ ভূমির সন্ধানে প্রথমে এরা পাঞ্জাবের সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে 
তারপর জঙ্গল পাঁরহ্কার করে ছোট ছোট গোঙ্ঠীতে বসাঁত স্থাপন করে । আগেকার 
ধসদ্ব-সভযতার লৌোকদের* মতো এদেরও অর্থনীতি ক্রমে ক্রমে কৃষিভাত্তক হয়ে 

৫. ঞ আর্ব-সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রত্থঙাবিক প্রমাণ এখনে পাওয়! যায়নি। ধূসর রঙ কর! 
স্বংপাত্রের সংস্কতির সঙ্গে একট সম্তাব্য-সম্পর্কেব কথা মনে হ্য। ধূসর রঙ কর] স্ৃংপাত্র 
পাওয়া! গেছে গাঙ্গের উপত্যকার পশ্চিমদিকে এব" এগুলি ১১** থেকে ৫** হরীস্টপূর্বান্দের 
সবচেয়ে প্রাচীনটি হল ১০২৫ হ্রীস্টপূর্বা্ধ ব1 তার ১১* বছর কমবেশি সময়কার । আঁলিগড়ের 
আত্রানজী খের! থেকে পাওয়! এই জিনিসগুলির প্রাচীনত্ব নির্ণাত হয়েছে কার্বন-১৪ পরীক্ষার 
সাহীযে। এই সংস্কতির লৌকের। ছিল কৃষিজীবী এবং ঘোড়। ও আরে কয়েকটি পশুপালন 

করত। এর ভালপাল1] দিষে তৈরি ঘরে বাস করত। দেওয়ালে রঙ যাখানে! জ্যাবড়। ছবি 
থাকত। এর! তামা এবং কয়েক জারগার় রলোহারও ব্যবহার জানত। বৈদিক হুত্রে যে ধরনের 
সহা্াপ।বিবরণ পাও! হায়, তার সঙ্গে এই বিবরণের বেশ মিল আছে। 
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উঠল । এই সময়েই খগ্ৃবেদের* ( প্রাচীনতম বৈদিক সাহতা ) ক্পোকগহাল স্মাতবদ্ধ 
ও সংগ্রহ করা শুরু হয়। 

পুরাণে বার্ণত কাঁহনীগযাল সংগৃহীত হয়োছল অনেক শতাব্দী পরে ( ৫০০ প্রীষ্ট- 
পূরাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীগ্টাব্দের মধ্যে । সেজন্যই এখানোলাপবদ্ধ ?বাভন ঘটনার মধ্যে 
সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। কোনো কোনো এরাতহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে 
বলে এগ্াল সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিক বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। 'মনু' নামটি থেকে 
মানব ( অর্থাং মানবজাতি ) শব্দের উৎপাত্ত । রাজা পৃথ্র বনজঙ্গল পারহ্কার করে 
চাষআবাদের পত্তনের কাহনীর মধ্যে গঙ্গা-ষমূনা অণ্থলে প্রথমাঁদকের আর্যদের 
বসাঁত চ্ছাপনের হীঙ্গত পাওয়া যায়। প্লাবনের কাহনীর কথা পড়লে তার সঙ্গে 
ব্যাবলোনীয় উপকথার মিল মনে পড়ে । হির্ুরাও তাদের নোয়ার নৌকোর কাঁহন' 
রচনা করেছেন এই উপকথা থেকেই । এ কাহনীর ভারতায় ভাষ্য প্রসঙ্গে মনে হয়, 
আর্রা বখন ইরাণের সমভাম ছেড়ে চলে আদোন তখন ব্াযাঁবলোনীয়দের কাছে এই 
প্লাবনের কাহনশ শুনে থাকতে পারে । অথবা হয়তো ব্যাবলোনীরদের কাছ থেকে 
সর্-সভ্যতার লোকেরা কিংবদন্তীরূপে কাঁহনীটির সঙ্গে পারচিত হয়োছল এবং পরে 
তাদের কাছ থেকে পরবতাঁ সভ্যতার লোকেরা কাঁহনণটি গ্রহণ করে। আর একটি 
সন্ভাবনা, হল, মেসোপটোিয়ার প্লাবনের অস্পদ্ট স্মৃতর সঙ্গে সিষ্কুনদের বারংবার 
প্লাবনের কথা 'মীশ্রত হয়ে ব্যাবিলনের কান? ভাক়তীয় প্রেক্ষাপটে নতুন করে 
রাঁচত হয়। পুরাণসমূহ শেষবারের মতো সংশোধত ও সম্পাদিত হচ্ছিল, তখনকার 
ভারতীয় রাজারা নিজেদের স্বংশ ও চন্দ্রবংশের বংশধর বলে দাবি করতেন। 
সৃতরাং এসবের সঙ্গে প্রাচীনতম নৃপাঁতদের যোগাযোগ প্রমাণ করার চেষ্টাই 
স্বাভাঁবক। 

আমাদের হীঁতহাসের প্রাচীনতম সাহাত্যক স্র হল খগবেদ । এর কিন্ধু কিছু 
অংশ রাঁচত হয়েছিল ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পূর্বে । অনাঁশহ্ট বোদক সাহতা-_ 
সামবেদ, যজুর্বেদ ও অরর্ববেদ-এর পরবতাঁ কালের রচনা । আর্য জীবনধারা ও 
সামাঁজক প্রাতষ্ঠান সম্পর্কে এ্রীতহাস্ক বিবরণ রচিত হয়েছে এগ্যালর ওপর 'নর্ভর 
করে । দুই' মহাকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতে বার্ণত ঘটনাবলশীর সময়কাল হল ১০০০ 
থেকে ৭০০ ্রীপ্টপূর্বান্দ ৷ কিন্তু যেহেতু আমরা যে অংশগ্বাঁল পাঁড় তা খ্রীস্টোত্তর 
প্রথম সহম্রাব্দের প্রথমার্ধে লাপবদ্ধ হয়েছে সেজন্যে বার্ণত সময় সম্পর্কে বিবরণগৃলি 
1নঠরযোগ্য, এমন আশা করা চলে না। মহাকাবো বার্পত ঘটনাগ্লিকে আ্রীতহাসি- 
কতার মর্যাদা দিতে হলে এগ্ালকে সমর্থন করার মতো আরো সাক্ষাপ্রমাণ চাই | 

* ধগবেদে আছে ১২৮টি শ্লোক এবং সেগুলি বিভিন্ন আর্ধ-দেবতাদের উদ্দেশ্তে রচিত। বিতিন্ন 
পুরোহিত পরিবারই গ্লোকগুলির রচঙ্সিতা। এতে ঘটনাবলীর ক্রমিক ধিবরণ নেই, কিন্ত 
আর্ধদের জীবনধারার বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুপির উ্তিহাপিক সত্যতা 
সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া চলে, কেননা এতে যে যুগের বার্ণ আছে রচনাকাঁলও 
সেই যুগেরই। 

1 এই সগয়কার ধ্বংসাবশেষের খননকার্ধের ফলে কিছু কিছু সাক্ষাপ্রমাণ পাওয়া! সন্ভবও হচ্ছে। 
যেমন, মহাভারতে বর্ণিত পাব ও কৌরব রাজাদের রাজধানী হতিনাপুরের ধ্বংসাবশেষের 
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যে আকারে মহাভারত আমাদের হাতে পৌছেছে তাকে প্ৃর্থবশর দশর্থতম কাব্য 
বলা যায়। ভূমর আধকার নিয়ে কৌরব ও পাগুবদের যে কুরুক্ষেন্রের যুদ্ধ, তা 
নিয়েই মহাকাব্যের বিস্তার | 'দিল্লীর উত্তরের উর্বর ও গুরত্বপূর্ণ অণ্টলটি হল এর 
ঘটনাম্ছল । কৌরবরা হল ধৃতরান্ট্রের একশত পহ্ত্র ৷ তদের রাজধানী হাস্তিনাপরে | 
পাগুবেরা পীচভাই ছিলেন পাগুযুর সন্তান । এ*রা কৌরবদের খুড়তুত ভাই । ধূৃতরাষ্ট্র 
অন্ধ বলে রাজ্যশাসনে অনাঁধকারী ছিলেন | তাই পাগুবরাই ফুরু 'সংহাসনের উত্তরা- 
ধকার' হলেন । ক্ষ কৌরবরা বড়মন্ত্র করে পাগুরদের দেশ থেকে বিতাঁড়ত 
করলেন ৷ সংঘর্ষ এড়াবার আশায় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দু'ভাগ করে একভাগ পাগুবদের 
দিয়ে দিলেন । তারা দিল্লীর কাছাকা'ছ ইন্ড্প্রস্থ থেকে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন । 
নব কৌরবরা এই ব্যবস্থায় সৃষ্ট না হয়ে পাওবদের দৃ[তক্রীড়ায় আহ্বান জানা- 
লেন ! পাগুবরা হেরে গিয়ে তাদের ভাগের রাজ্যটি হারালেন । তব একটা আপস 
সমাধানে ঠিক হল যে, পাগুবরা তেরো বছরের জন্যে দেশত্যা্গী হলে তারপর রাজ্য 

ফরে পাবেন । পাগুবরা ফিরে এসে রাজ্য দাবি করলে কৌরবরা তখন আর তাতে 
রাজি হলেন না। তখন পাগুবরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । কুরুক্ষেত্রের সমভূমিতে 
আঞারোদন ব্যাপশ এই যুদ্ধে কৌরবদের বিনাশ ঘটল । তারপর পাগুবরা অনেকাঁদন 
শান্ততে রাজ্য শাসন করে তারের এক পৌন্রকে রাজাভার দিয়ে সিংহাসন তাগ 
কয়ে হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করলেন । 

মূলত মহাভারত হয়তো হ্ছানীয় একটি সংঘর্ষের বিবরণ মান্ত ছিল। নু এ 
কাঁহনী চারণ কাঁবদের কঞ্পনাকে উদ্দীপ্ধ করে এবং মহাভারতের পাঁরণত আকারে 
আমরা দোখ এর উত্তরণ ঘটেছে একি বিশাল যুদ্ধে, যাতে অংশ গ্রহণ করে ভারতের 
সমস্ত জাতি উপজাতি | যাঁদও মহাভারতের রচনাকার হিসেবে এক ব্রাহ্মণ কাব 
ব্যাসের নাম করা হয়, প্রকৃতপক্ষে মহাভারত কোনো একজন লোকের রচনা নয়। 
শুধু যুদ্ধের কাহনী নয়, তার সঙ্গে এসেছে আরো নানা কাহনী (তার অনেক- 
গুলির সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনো সম্পর্কই নেই ) এবং নানান প্রাক্ষ্ত অংশ-_ 
যেগুলি নিজস্ব কারণেই গুরুত্বপূর্ণ । 

রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে আয়তনে ছোট এবং তাতে অন্যানা বিক্ষিপ্ত ঘটনার 
সমাবেশও কম । এর মূল রচায়তা হিসেবে কাঁব বাল্মীকির নাম করা হয় । রামায়ণে 
বার্ণত ঘটনাবলীর সময়কাল সম্ভবত আরো পরে, কেননা এর ঘটনাস্থল মহাভারতের 
ঘ)নাচ্ছল থেকে আরো পূর্বদকে উত্তর প্রুদেশের পূর্ব অংশে । 

কোশল রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাম বিবাহ করেন 'বিদেহ রাজকুমার সধতাকে | 
রামের 'বমাতার ইচ্ছে ছিল নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসানো । কৌশলে তান 

খননকার্য হয়েছে কিছুকাল আগে। দেখা গেল, এর কিছু অংশ ৮** খ্রীস্টপূর্বাব্দের গঙ্গার 
বন্তায় ধুয়ে ভেসে গেছে। পুরাঁণেও এর উল্লেখ করে বল হয়েছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হ্তিনা- 
পুরের, রাজাদের সপ্তম বশধরের রাজত্বকালে এই বন্তা এসেছিল। সেই অনুযারী কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের মোটামুটি সময় হল ৯** খ্রীস্টপূর্বা্। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : হস্তিনাপুরে ধুসর রঙ কর1। 
ম"পাত্ের সংস্কৃতির শেষচি্ন পাওয়! গেছে ধে স্তরে, বন্টার চিহও এ একই স্তরে দেখ! গেছে। 
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রাম, সীতা ও আর এক ভাই লঙ্ষমণকে চোদ্দ বছরের জন্যে নির্বাসনে পাঠিয়ে 
দিলেন । এরা তিনজনে উপদ্বীপভাগের বনাণলে চলে গিয়ে ধাঁধদের মতো থাকতে 
লাগলেন । কিনব লঙ্ার (শ্রীলঙ্কার ) রাক্ষসরাজা রাবণ সশতাকে হরণ করে নিয়ে 
গেলেন । তখন রাম বানরদের নেতা হনুমানের সাহাযো এক সেনাদল গঠন 
করলেন ৷ রাবণের সঙ্গে ভীষণ যদ্ধের পর রাবণ ও তার সেনাদলের বিনাশ হল ও 
সীতা উদ্ধার পেলেন । নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্যে সীতাকে আগ্রপরাক্ষা 
দিতে হল । অবশেষে রামের সঙ্গে তার পুনার্'লন ঘটল । চোদ্দ বছর শেষ হলে 
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কোশল রাজ্যে ফিরে এলেন । বিপুল সংবর্ধনার মুধ্যে রামের 
রাজ্যাভিষেক হল । তার রাজত্বকাল কাটল সম্বা্ধ আর ন্যায়াবচারের মধা দিয়ে । 
এখনো 'রামরাজ্য* বলতে এক আদর্শ রাজ্যের কঙ্পনা করা হয়। উপদ্বণপ অণ্ুল 
আঁতক্রম করে রামের শ্রীলঙ্কা বিজয়ের কাঁহনী হল আসলে আর্দের উপদ্বীপ 
অঞ্চলে ক্রম প্রবেশের বর্ণনা । আর্যদের দক্ষিণমূখী বানার এীতহাসিক সময় ধরা 
হয় প্রায় ৮০০ শ্রীস্টপূর্বাব্দ । সতরাং প্রকৃত রামায়ণের রচনাকাল তার অন্তত পণ্াশ 
বা একশো বছর পরে । রচনাকালকে আরো প্রাচীন বলেও মনে করা-যেতে পারে, 
ঘাঁদ রাম ও রাবণের যুদ্ধকে আসলে গাঙ্গের উপত্যকার কীষিজীবশ ও বিদ্ধ্য অণুলের 
আ'দরাসী শিকারী ও খাদ্য সংগ্রহকারশ এই দুই মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ 
বলে ধরে নেওয়া হয়। পরবতাঁকালের কোনো সংকলায়তা হয়তো এই ঘটনাকে 
আরো দাঁক্ষণে স্ছানান্তারত করে তার সঙ্গে শ্রীলঙ্কার উল্লেখ জ্বড়ে দিয়েছেন । 
খাগ্বেদের সময়কার আর্যদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় মেলে বিভিন্ন নদীর 

উদ্দেশ্যে রীচত গ্লোকের মধ্যে । মনে হয় ধাগবেদের সময়ে আর্ধরা পাঞ্জাবে ও 'িল্লশীর 
দকে ছাঁড়য়ে পড়োছিল, কিন্বু পূর্বাভিমুখী যাত্রা তখনো শর হয়নি। পরবতাঁ 
বৈদিক স্ল্রগীল সম্ভবত মহাকাব্য দুটিতে বাঁণত ঘটনাবলীর সমসামায়ক । এর মধ্যে 
ভারতবর্ষের ভূগোল সম্পর্কে আরো বিস্তৃত জ্ঞানের পারচয় আছে । তাতে দুটি সমনূদ্র, 
[হিমালয় ও বিশ্ধা পর্বতমালা এবং সমগ্র গাঙ্গেয় সমদ্ভামির উল্লেখ দেখা যায় । 

এখনকার তুলনায় তখনকার কালে আবহাওয়া ছিল আরো বুষ্টবহুল । বর্তমানের 
বিস্তৃত সমভাূঁমিতে ও মর.অণ্চলে তখন ছিল বনভূমি । প্রথম কয়েকশো বছরে আর্য- 
দের বিস্তার ঘটেছিল ধশরগাঁততে ॥ পাথর, ব্রোঞ্জ ও তামার কুঠারের সাহায্যে 
জঙ্গল পাঁরজ্কার চলছিল । প্রায় ৮০০ খ্রীস্টপূর্বান্দ পর্যন্ত লোহার ব্যবহার ঘটেনি । 
হাঁষ্তনাপূরের খননকার্য থেকে মনে হয়, ৭০০ শ্রীস্টপূরান্দের সময় লৌহবন্তুর ব্যবহার 
ছিল । লোহার উন্নত ধরনের হাতিয়ার দিয়ে তাদের প্রভাব বিস্তারের গাঁতি বাড়তে 
লাগল । এতে জামর কাজের ওপর চাপ কমে গেল এবং আধ্যাত্মক ও দার্শীনক 
চিন্তার অবসর পাওয়া গেল । ৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ও তার পরবতশকালে শ্রাঙ্মণ ও 
উপানষদ রচনাই তার প্রমাণ । 

ঝগ্বেদের সময়ের বাভন্ন জাতিগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় গ্লোকগনীলর মধ্যে । 
দশ রাজার যুদ্ধের বর্ণনায় এরং অন্যান্য বৃত্তান্তে উপজাতিগ্বালর সংঘর্ষের উল্লেখ 
আছে। পাঁণ্চম পাঞ্জাব অণ্চলে ভারত-উপজাতিদের রাজা ছিলেন সুদাস। তার 



১৬ | ভারতবর্ষের ইতিহাস 

প্রধান পযরোহিত বিশ্বামি্ য্যদ্ধাভিযান করে রাজ্যাবস্তারে সাহায্য করেন। কিন্তু 
রাজা চাইলেন বিশ্বামিতকে সারয়ে আঁধিক শাস্মজ্জ বাশম্ঠকে পুরোহিতের পদ দিতে | 
রুদ্ধ বিশ্বামিত দশটি উপজাতিকে সাম্মীলত করে রাজা সদাসকে আক্লমণ করলেন । 
কন জয় হল রাজা সদাসেরই । গবাদি পশু অপহরণ ও ভাাম সংক্রান্ত বিরোধ থেকে 
প্রায়ই উপক্জাঁতগদালর মধ্যে যদ্ধ-বগ্রহের স্র্রপাত হতো ॥ 

কন্বু উপজাতগ,ীলর মধ্যেই য:দ্ধ সাঁমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর ভারতের অনার্ধ 
আধবাসীদের সঙ্গে আর্যদের বিরোধ চলছিল । আর্ধরা এই. শন্রুদের অতান্ত 
হশীনচোখে দেখত । এবং এদের “পাঁন' ও “দাস বলে আঁভাঁহত করত । গোর 
ছিল আর্ধদের প্রধান সম্পদ আর পাণিরা ছিল গবাঁদ পশ, অপহারক | সেজন্যে 
প্রায়ই উপদ্ুব লেগে থাকত। উপরন্তু পাঁনরা অদ্ভুত সব দেবতার উপাসনা করত । 
দাসদের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল আরো দীর্ঘাঁয়ত, কারণ তারা এ ভূখণ্ডের আরো হ্ছায়ী 
বাঁসন্দা । তবে যহদ্ধে আর্ধরাই যে 'বজয়ণ হয়োছিল তা পারভ্কার । কেননা, পরে 
'দাস' শব্দের অর্থ হয়ে দাড়াল গোলাম ॥ গায়ের কালো রঙ ও নাক-মুখের 
ভোতাভাবের দর,ন দাসদের নিচুশ্রেণী বলে ধরা হতো। আর্যদের গায়ের রঙ 
ছিল ফরসা ও নাক-চোখ তীক্ষ । উপরন্ দাসদের ভাষা ছিল ভিন্ন ( তাদের 
ভাষার কিছু কিছু শব্দ আর্যদের বোঁদক সংস্কৃত ভাষাতেও ঢুকে পড়ে । এছাড়া 
আগ্ন্বকদের তুলনায় দাসদের জাঁবনযাপনের রাঁতও ভিন্ন ছিল। আর্যদের 
আগমন ছিল কারো কারো মতে একটি পশ্চাদাভিমূখা ঘটনা, কেননা হরপ্পার নগ্গর- 
সভ্যতা আর্ধদের সভ্যতা থেকে অনেক উন্নত ছিল । ফলে উত্তর-ভারতে পূুন্ধার 
যাযাবর ও কাঁষাঁভান্তক বাবস্থার পত্তন ঘটে এবং বিবর্তনের ফলে নতুন করে 
দ্বিতীয়বার নগরকোন্দ্রুক সভ্যতা স্থাপিত হয় । 

আর্ধরা যখন এসোছল তখন তারা 'ছিল অর্ধ-যাধাবর গো-পারক । গোপালনই 
ছিল তাদের প্রধান জীবকা । গোধন দিয়েই ম্ল্য নিরুপত হতো এবং সম্পান্ত 
গহসেবে গবাদি পশুই সবচেয়ে মহার্ঘ ছিল ৷ গোরুর উল্লেখ তখনকার ভাষার অঙ্গ 
হয়ে দাড়ায় । এইভাবে “গো'বিষ্ঠি' শব্দাটর প্রাথামক অর্থ যাঁদও 'ছিল গো-ধন 
অনুসন্ধান, কালক্ূমে অর্থ হয়ে দাড়াল-_- যুদ্ধ করা । অর্থাৎ, গোর নিয়ে প্রায়ই 
উপজ্ঞাতগহীল পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হতো । গোরহকে সম্ভবত লোকেরা তাদের 
সম্প্রদায়ের প্রতাঁকী প্রাণী হিসেবে গণ্য করে ভান্ত করত। 'বশেষ কযেকাঁট 
অনুষ্ঠানে গোমাংস খাওয়া মঙ্গলজনক বলে ধরা হলেও অন্য সময়ে গোমাংস খাওয়া 
নাষদ্ধ [ববোচিত হতো । গো-ধনের অর্থনোতিক মূল্য গো-ভান্তর প্রগাঢ় তা বাড়াতেও 
সাহাব্য করোছল । পরবতাঁকালে গোর]কে পাত্র বলে পূজা করার আপা তযবীন্তহগন 
মনোভাবের জন্ম হয়োছিল বোধহয় এইভাবেই । আর্যরা আর যেসব জন্ব-জানোয়ার 
পালন করত, তার মধ্যে প্রধান ছিল ঘোড়া । যাতায়াতের জন্যে ঘোড়ার প্রয়োজন 
হতো । ধনদ্ধে ঘোড়াই ছিল গাঁতর উৎস। উপরম্থব দেবতা ও মান:যষের রথ টানত 
এই ঘোড়াই । বন্য জ্বর মধ্যে বাঘের চেয়ে সিংহের সঙ্গেই আগে পারিচয় হয়োছল। 
হাত সন্ধে কৌতৃহল-াশ্রত বিস্ময় ছিল । একে বর্ণনা করা হতো হস্তারাশষ্ট 
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জন বলে-_ মৃগহাঁস্তন', অর্থাৎ হাতির শংড়ের উল্লেখ কর! হয়েছে হাত বলে।. 
সাপকে অমঙ্গলের চিহ বলে মনে করা হতো, যেমন আঁধকাংশ আদম জাতই 
মনে করত ।॥ অবশ্য সাপের সঙ্গে শাল্তরও একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবত 
সাপের উপাসক শান্তশালণ “নাগ; উপজাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর । 

উপজাতিগনীল স্থায়শভাবে এক জায়গায় বসবাস শুর্ করায় জশীবকা-রশীততে 
কিছুটা পাঁরবর্তন এল । গো-পালনের বদলে এরা এবার চাষবাসে মন 'দিল। 
ীবশেষত, লোহার ব্যবহার জানবার পর জঙ্গল পারিজ্কারের কাজ অনেক সহজ হয়ে 
গিয়েছিল । এর মধ্যে আগুনেরও কিছুটা ভ্মকা ছিল এবং 'কছু-কছু জঙ্গল যে 
আগুন যেও পাড়িয়ে ফেলা হয় তাতে সন্দেহ নেই । অবশ্য আর্দের জীবনে 
কাঠ এত প্রয়োজনীয় উপাদান 'ছিল বলে মনে হয় আগুন দেওয়ার চেয়ে কাঠ 
কেটেই বন পাঁরভ্কার করা হতো বোঁশ । প্রথমে জাম ছিল গ্রামের সকলের সাদ্মাঁলত 
সম্পান্ত । তারপরে উপজাতি গোচ্ঠীগীলর নিজস্ব বাধন আলগা হয়ে গেলে পাঁরবার- 
গুলির মধ্যে জমি ভাগ হয়ে গেল ॥ এভাবেই উপাত্ত হল ব্যন্তিগত সম্পন্তির | 

£পর শুরু হল মালিকানা, জামীবরোধ ও উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা । কাষকাজে 
মনোনিবেশ করার পর নতুন নতুন জাীবকারও সৃষ্টি হল। স্ব্রধরদের সমাজে বিশেষ 
সম্মান দেওয়া হতো, কেননা তারা ষে কেবল রথই তোর করত তাই নয়, লাঙলও 
তৈরি করতে জানত । বন থেকে অনায়াসে কাঠ পাওয়া যেত বলে স্ন্রধয়ের 
জশীবকা বেশ লা৬জনক হয়ে ওঠে । সুতরাং এই পেশার সামাজিক মর্যাদাও ছিল 
উচু । গ্রামীণ সমাজের অন্যানা প্রয়োজনীয় লোকেরা ছিল ধাতুশিজ্পীরা, তারা তামা, 
ব্রোঞ্জ ও লোহা নিয়ে কাজ. করত ॥। আর ছিল মৃতীশল্পী, তন্বজীবাী, নলখাগড়া ও 
বেতের 'জানস তোরর কারগরের দল । 

চাষবাস থেকে এল ব্যবসা-বাণিজ্য । গাঙ্গেয় সমভূমির পূর্বাদক বরাধর জঙ্গল 
পরিজ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নদীপথই প্রধান বাঁণজ্যের রাস্তা হয়ে দাড়াল । নদশ- 
তারবতাঁ বসাঁতিগু'লি ছিল পণ্য বিক্লয়ের বাজার, ধনবঝ্মন ভূমিজীবারা অন্যান্য লোক 
নিয়োগ করত তাদের জামতে চাষ করার জন্যে । অবসর ও সম্পদের দাঁক্ষণো 
তারাই হল বাণক সম্প্রদায় । সতরাং সমাজের ভূম্যাঁধকার শ্রেণী থেকেই এল 
ব্যবসায়ী শ্রেণী । প্রথমাঁদকে ব্যবসা ছিল আণ্টীলক এবং আর্রা তখনো স্দূরপ্রসারশ 
বাণিজ্যের কথা ভাবোন । অথচ খগবেদে যে জাহাজ ও সমহুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে 
তাও নিশ্চয় সম্পূর্ণভাবে কাল্পানক নয় ॥ পারস্য উপসাগরীয় অণলে পশ্চিম এশীয় 
সাম্দীদ্রুক বাণিজ্য কেন্দ্ুগাল হরগ্পা সভ্যতার সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে 
লিপ্ত ছিল । তবে হয়তো এই বাণিজ্য প্রধানত উপকৃলবতাঁ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল 
বলে আর্ধ অর্থনীততে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারোন ॥ 
আর্যদের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত কা'রগারাবদ্যার দরুন বাণিজ্য সীমত ছিল ানকটবতশখ 
অঞ্চলেই । বিনিময় প্রথার সাহায্যেই ব্যবসা চলত তখন । বড় বড় কেনাবেচার 
ব্যাপারে গোরুকেই মূল/মান ধরা হতো । এর ফলে ব্যবসার পারাঁধ বিস্তার ছিল 
কঠিন । মূল্যমান হিসেব “নন্ক' শব্দাটরও প্রয়োগ দেখা যায় ॥ পরবতাঁকালে একাঁট 



২০ | ভারতবর্ষের ইতিহাস 

স্বর্ণমদ্রাকেও এই নামে আভাহিত্ধ করা হতো । কিন্ত প্রথম যন্গে সন্তবত এই শব্দাটি 
কেবলই সোনার বিশেষ একটি মাপ বোঝাতো । 

শাসন পাঁরচালনার উৎপান্ত সম্বন্ধে প্রচালিত কথ্থা ও কাহিনী থেকে আর্দের 
রাজনোতিক সংগঠনের উন্মেষের সন্ধান পাওয়া যায় ॥ দেবতা ও অসরদের মধ্যে 
যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তারা নিজেরা শ্রকত্র হয়ে নেতা 
হিসেবে একজন রাজা নির্বাচন করল । ফলে শেষপর্যন্ত জয় হল দেবতাদেরই । 
এইরকম আরো নানা প্রচালত কাহিনী থেকে রাজা সম্পর্কিত ধারণার উৎপাত্তর সত 
পাওয়া যায় । উপজাতিগ্যলি ছিল গোচ্ঠীপাত দ্বারা শাসত । গোচ্তীপাঁত গোড়ায় 
কেবল উপজাতর নেতাই ছিলেন । 'কন্তু ক্লমশ যখন প্রাতরক্ষার প্রয়োজন বাড়ল, 
গোচ্ছীর মধ্যে সবচেয়ে যে যৃদ্ধপট; ও প্রাতরক্ষায় দক্ষ তাকেই গোষ্ঠীর নেতা 'নিবাচন 
করা হল । ক্রমে ক্রমে নেতারা রাজাদের মতো 'বাভন্ন অধিকার ও সযোগ-সহীবধে 
নিজেদের জন্যে গ্রহণ করল । রাজশীস্তর দ্রুত বিস্তারকে অবশ্য সীমাবদ্ধ রাখা হল 
দুটি উপজাতীয় সমাবেশের সাহায্যে সভা" ও “সামীতি” । এ দুশটর সঠিক কাজ-যে 
1ক গুল তা জানা যায়নি । সম্ভবত “সভা' ছিল উপজাতীয় বয়োবৃদ্ধদের সমাবেশ 
ও “সামাত'তে গোষ্ঠীর সমস্ত লোকেরাই 'সমবেত হতো | যেসব উপজাতদের 
কোনো নির্বাচিত রাজী ছিল না, এই সমাবেশগহালই শাসন নির্বাহ করত । এইরকম 
সভা-শ্াঁসত উপজাতিদের সংখ্যাও কিন্তু কম ছিল না। রাজ্াগালর ভৌগোলিক 
পারাঁধ ছিল স্বভাবতই সীমিত, কেননা তখনো পর্যস্ত রাজারা আসলে বিশেষ 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোচ্তীনেতা মানত । 

প্রথমধূগে, বৌদক রাজারা ছিলেন প্রধানত সামারক নেতা ॥ বছ্ধে দক্ষতা ও 
গোম্ঠীর রক্ষাকার্ধে সাফলোর ওপরই তার রাজা থাকা' না-থাকা নির্ভর করত । 
[তান স্বেচ্ছায় দেওযা উপহার গ্রহণ করতেন । 'কিন্বু জাঁমর ওপর তার কোনো 
আঁধকার 'ছল না এবং নিয়ামত কোনো করও তিনি পেতেন না । যুদ্ধ বা গো-হরণ 
থেকে বা পাওয়া যেত তার একটা অংশ তার প্রাপ্য ছিল। ধমাঁয়ি ব্যাপারে তার ভ্যামকা 
ছিল সামান্যই, কেননা পুরোহিতদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপও ছিল । কিন্তু রাজার 
ওপর ক্রমশ দেবত্ব আরোপ করায় এ অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটল । পরবতাঁ যুগের 
কাঁহনী থেকে জানা যায়, সে সময়ে বিশ্বাস ছিল যুদ্ধজয়ের জন্যে দেবতারাই রাজা 
ণীনর্বাচন করতেন ॥ এবং 'নর্বাচিত রাজা কিছু বিশিষ্ট ভগবদ্দত্ত গুণের আঁধিকারাী 
বলে গণ্য হতেন । এইভাবে নশ্বর মানুষের ওপর স্বগাঁয় গণ ও লক্ষণ আরোপিত 
হল ॥ মানুষ ও দেবতার যোগস্ত্র ছিলেন পুরোহিতরা । তারা রাজাদের ওপর দেবত্ব 
আরোপের জন্য বিশেষ পশহবাঁলর 1বধান 'দলেন ৷ রাজাদের ওপর দেবত্ব আরোপের 
সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতদেরও একটা বিশেষ স্থান ও ভূমিকা 'নার্দষ্ট হয়ে গেল ৷ রাজা 
ও পুরোহতদের পারস্পরিক ঈনর্ভরতা শুরু হল এভাবেই । এবার কৌক দেখা গেল 
রাজার পদকে বংশানুক্রীমক করে তোলার, “সভা? ও “সমাতি'র ভূমিকারও স্বাভান্বক 
'পাঁরবর্তন এল । রাজার স্বেচ্ছাচার এই সমাবেশ দশট সংযত করতে পারলেও রাজাই 
হলেন প্রকৃত শাসনকর্তা ৷ 



আর্ধ-সংস্কাতির প্রভাব |, ২১ 

একটা প্রাথথামক শাসনব্যবস্থার স্ব্রপাত ঘটল । রাজাই অবশ্য তার মূল কেন্দ্ু 
উপজাতীয় রাজ্যে ( রাস্ট্রে ) থাকত 'বাভন্ন উপজাতি (জন), উপজাতগোম্ঠী (বিশ) 
এবং গ্রাম ॥। এর কেন্দ্র ছিল পাঁরবার ( কুল ) এবং পাঁরবারের প্রাচীনতম পুরুষ 
ব্যন্তিই ছিলেন পারবারের প্রধান ( কুলপা )। গ্রামের প্রধান ব্যান্তরা ও গোম্তীর 
প্রবীণরা রাজাকে সাহায্য করতেন । রাজার দহ'জন ঘাঁনম্ঠ সহায়ক ছিলেন, পৃরোহিত 
ও সেনানী অর্থৎ প্রধান সেনাপাঁত । পুরোহিত ধর্য় কাজ ছাড়াও জ্যোতিষী 
ও পরামর্শদাতার কাজও করতেন । গ্প্রচর, সংবাদ-সংগ্রাহক' এবং দূত 

এদের সকলকে নিয়ে ছিল রাজার অনচরদের বৃত্ত । পরবতাঁকালে রাজার সহায়ক- 
গোচ্ঠী আর একট? বিস্তৃত হয়েছিল । তাদের মধ্যে ছিলেন রথচালক, কোষাধ্যক্ষ, 
ৃহস্ছালির তত্বাবধায়ক ও দ্যতক্রীড়ার ব্যবস্থাপক । রাজা এবং প্রজা উভয়েরই, 
জ্বয়াখেলায় রীতিমতো আগ্রহ ছিল । 

আর্ধরা যখন প্রথম ভারতে আসে, তাদের মধো তিনটি সামাঁজক শ্রেণী 'ছিল-__ 
যোদ্ধা বা আভজাত শ্রেণী, পুরোহিত ও সাধারণ মানুষ । জাতিভেদ সম্পর্কে তেমন 
কোনো সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়নি ॥ একজন 'লিখে গেছেন, 'আগ্ একজন 
কঁবি। আমার বাবা চিকিৎসক, আর মার কাজ হল শস্যদানা পেষণ । পেশা 
পুরুষানুক্রমিক 'ছল না এবং তন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ছিল অবাধ ॥ এক 
পঙশন্ততে বসে ভোজনও 'নাষদ্ধ ছিল না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে 
সূবধের জনই এই শ্রেণীবিভাগ | বর্ণভেদ ( শ্রেণীভেদ নয় ) প্রথম দেখা দিল যখন 
আর্ধরা দাসদের নিজেদের সামাঁজক গাঁগুর বাইরে গণ্য করতে শুরু করল । 
দাসদের সম্পর্কে আর্ধদের একটা ভয় ছিল এবং তাছাড়া দাসদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটলে 
আর্ধদের নিজস্ব সত্তার অবসান ঘটবে, এ আশঙ্কাও ছিল । দাসদের গায়ের রঙ 
কালো ও তাদের সংস্কীত ভিন্ন হওয়ায় প্রভেদটা হল প্রধানতই বর্ণগত ৷ সংস্কৃত 
ভাষার বর্ণ শব্দটির অর্থ হল রঙ । এইষুগে বর্ণভেদের ব্যাপারে গায়ের রঙের ওপর 
বেশ জোর দেওয়া হয়োছিল। ভাঁবষ্যতে উত্তর-ভারতীয় আর্-সংস্কাতিতে এই ধারণা 
অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল । সৃতরাং প্রথমে প্রভেদ ছিল আর্য ও অনার্ধদের মধ্যে ॥ আর্ধরা 
ছল 'দ্জ (প্রথম জন্মের পরও তাদের দ্বিতীয় জল্ম হতো উপনয়নের সময় )। 
আর্ধদের মধ্যে ছিল ক্ষান্র *( যোদ্ধা ও অভিজাত সম্প্রদায় ), ব্রাহ্মণ ( পুরোহিত ) 
ও বৈশ্য (কাঁষিজীবণ), চতুর্থ বর্ণ ছিল শূদ্র, অর্থাৎ দাস ও আর্য-দাস 'শ্র সম্প্রদায় । 

কার্ষত বর্ণভেদ সমাজকে আঁবভাজ্য চার অংশে মোটেই ভাগ করেনি । ব্রাহ্মণরা 
প্রথম 'তিনাট বর্ণের মধ্যে বাভন্ন পেশার লোকেদের সবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেন । 
শবাভন্ন পেশার মধ্যে মিলন ও সমজ্বয় অনিবার্ধ ছিল এবং এর মধ্য দিয়েই বিভিন্ন 
বর্ণের মিশ্রণ শুরু হয় । কিন্তু চতুর্থ বর্ণটর 'ভীন্ত ছিল সম্ভবত জাতি এবং পেশা 
( পরবতাঁকালেও এইভাবেই উদ্ভব হয়োছল জাতিচ্যুতদের । তাদের এতই নিচু 

ক প্রথমদিকেব লেখায যোদ্ধা! ও অভিজাতদের 'রাজন্ত' বলে উল্লেখ কর! হয়েছে । ক্ষত্রির শব্দের 
ববহার শুক হয আবে! পববর্াঁকালে। বিভ্রান্তি এড়ানোর জগ্টে এখানে কেবল ক্ষত্রিয় শবাটি 
বাবহৃত হবে। 
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হিসেবে দেখা হতো যে কয়েক শতাব্দী পরে তাদের স্পর্শকেও অপাবন্র বলে গণ্য 
করা হল ) কোনো পেশার বর্ণগত মর্যাদা দীর্ঘাদন পরে পাঁরবার্ততও হতো । ক্রমে 
ক্রমে আর্য-বৈশ্যরা ব্যবসায় ও জমির মালিক হয়ে উঠল । অপরদিকে শূদ্ুরা কিছুটা 
মর্যাদা পেয়ে হয়ে দাড়ালো কীঁষিজশীবী (ক্রীতদাস হিসেবে নয় )। দাসদের ওপর 
আর্যদের কর্তৃত্ববিস্তার তখন সম্পূর্ণ ॥ ওঁদকে শৃদ্ররা কাষিজীবীর সম্মান পেলেও 
তাদের 'দ্বজত্ব দেওয়া হল না। সেজন্যে বোদক ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তাদের অংশ- 
গ্রহণের আঁধকার জন্মাল না । ফলে তারা তাদের নিজস্ব দেবতার পৃজা শুরু করল । 
এই ধরনের সামাঁজক বিভাগের ফলে পরবতর্ঁ শতাব্দীগুলিতে নতুন নতুন 
জাটিগোম্ঠীকে গ্রহণ করতে অস্নাবধে হয্ন না। নতুবা বারা এল তাদের আলাদা 
একটি উপবর্ণে চিহিত করা হতো । সেভাবে সবাই বৃহত্তর বর্ণাবভাগের অন্তর্গত হয়ে 
পড়ত । বর্ণ বিভাগের মধো নতুন উপবর্ণের মর্যাদা নির্ভর করত তার পেশার ওপর, 
কখনো বা সামাজিক স্তরের ওপর | 

বর্ণপ্রথার পেছনে আরো কারণ ছিল । শুদ্ুরা যেভাবে কাষজীবশীতে রূপান্তারত 
হয়োছল সেটাও এই কারণগযীলর মধ্যেই নিহিত আছে । যাবাবর পশহ্চারণের জশবন 
থেকে স্থিতিশীল কাঁষাঁভীত্তক অর্থনীতিতে পাঁরবর্তনের পর শ্রমাবভাগ আর্যসমাজের 
একাঁট বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল ॥ বনাণল পারজ্কার করে নতুন নতুন জনবসাঁত স্থাপনের 
মধ্য দিয়ে একাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্ম হল । তারা 'জানসপন্র সরবরাহ ও 
গবনিময় করত ॥ স্বাভাীবকভাবেই কৃষিজীবী ও ব্যবসায়শদের মধ্যে কাজকর্মের 
ভাগাভাগি হয়ে গেল । কীষজীবশরা বন পাঁরঙ্কার করে নতুন চাষের জাম তোর 
করত, আর ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জনবসতির মধ্যে অথণনোতিক সম্পর্ক হ্থাপন করত । 
ব্যবসায়ীরা আসত অবন্থাপন্ন ভূস্বামীদের মধ্য থেকে, কারণ তারাই টাকাক'ড়ির 
লেনদেন ভালো বুঝত ॥ পুরোহতরা বরাবরই আলাদ্য একটা সম্প্রদায় । যোদ্ধা- 
দের নেতা ছিলেন রাজা । এদের ধারণা ছিল, প্রাতরক্ষার ব্যবস্থা করাই তাদের 
একমান্র কাজ' এবং এর ওপরই তাদের গোছ্ঠীর ভালোমন্দ নির্ভর করছে । ক্ষমতার 
শীর্বাবন্দুতে ছিলেন রাজা ৷ তারপরই বর্ণপ্রথার উপরের শ্রেণাতে স্থান পেল যোদ্ধারা 
(ক্ষপ্তিয় ), তার পরের ম্ছান প্রোহতদের ( ব্রাহ্মণ )। এরপর সমৃদ্ধ ভূস্বামী ও 
বযবসায়শরা ( বৈশ্য ) এ অবশেষে কাঁষজীবা ( শূদ্র )। 

সমাজের এই বিভাগের গুরুত্ব ও উচ্চ বর্ণের অসশম ক্ষমতার তাৎপর্য সম্পর্কে 
পুরোহিতরা সহজেই সচেতন হয়ে উঠোঁছল ।॥ তারা কৌশলে বর্ণীবভাগের উচ্চতম 
হ্থানাট আদায় করে নিল। যেহেতু তারাই কেবল রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ 
(রাজার পক্ষে তা এতাঁদনে আবাঁশ্যক হয়ে উঠোঁছল ) করতে পারে, তাই সর্বোচ্চ 
ক্ষমতার আঁধকারণ তারাই হয়ে উঠল । বর্ণাবভাগকে তারা এবার ধমশয় স্বীকাতি 
দিল । বর্ণীবভাগের পৌরাপিক উৎপান্ত সম্পর্কে খাগুবেদের শেষের দিকে একি 
তো পাওয়া বায় 

মখন দেবতারা বাঁলদানের জন্যে উৎসর্গ 'হসেবে মানুষকে বেছে নিলেন-.' যখন 
তারা মানুষকে িবভন্ত করলেন, কতথণ্ড হয়েছিল মানুষের শরীর 2 কি নাম 
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দেওয়া হল তার মৃখকে, তার বাহুকে, তার জঙ্ঘা ও পদধগলকে 2 ব্রাহ্মণ হল 
তার মুখ, বা দিয়ে এল যোদ্ধা । বৈশ্য হল তার জগ্বা, পদযূগল থেকে এল 
শূদ্ু ৷ উৎসর্গের দ্বারা দেবতারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যত করলেন, এভাবেই প্রথম ধর্মের 
স্চনা হল। এর পর দেবতারা দ্ালোকে গ্রমন করলেন, এখানেই শাশ্বত আত্মা 
এবং দেবতাগণ বিরাজ করেন ।১ 

বংশান;ক্রামকতা এসে যাওয়ার ফলে বর্ণভেদ প্রথা প্রবল স্ছায়শ হয়ে দাড়ালো । 
সমবেত ভোজন সম্পর্কে ষে আদিম নিষেধ প্রচলিত 'ছিল তা এখন বর্ণভেদ প্রথা- 
সম্পকাঁয় একট নিয়মে এসে দাড়ালো । এর থেকে এল বিয়ে নিয়ে নানা বাধা- 
নষেধ এবং নিজস্ব বর্ণের ভেতরে ও বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ক 
নিয়মকানুন । বর্ণভেদ প্রথার ভীত্ত ও প্রচলন কেবল চারটি প্রধান বিভাগের 
ওপর নির্ভরশীল 'ছিল না। আসল ছিল পেশাগত বিভাগ অনুসারে অসংখ্য 
উপবর্পের আস্তিত্ব ৷ শেষপর্যন্ত উপবর্ণই (জাত বা আক্ষারক অর্থে জম্ম) 'হন্দুসমাজের 
প্রাত্যাহক জীীবনধারায় মূল বর্ণাবভাগের চেয়ে বোঁশ প্রভাব বস্তার করল । বর্ণ 
সেখানে একটা তত্বীনর্ভর মূল কাঠামো মানত । উপবণররে পারস্পারক সম্পর্কের 
1ভাত্ত ছিল কর্মীবভাগ ও অর্থনৌতিক নির্ভরতা ! বর্ণাবভাগ যখন বংশানুক্মিক 
হয়ে উঠল এবং পেশার ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল, কোনো 
উপবর্ণভৃন্ত লোকের পক্ষে উচ্চতর বর্ণে প্রবেশ করা অসম্ভব হয়ে দাড়ালো । সম্পূর্ণ 
উপবণণটর পক্ষে হয়তো উচ্ভাদকে ওঠা সম্ভব ছিল, যাঁদ উপবর্ণের সমস্ত লোক 
স্থান ও পেশা পাঁরবর্তন করত । ব্যান্তীবশেষের পক্ষে এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
জানানোর একমান্র পথ ছিল বর্ণভেদ প্রথায় আবশ্বাসী কোনো সম্প্রদায়ে যোগ 
দেওয়া । এই ধরনের সম্প্রদায়ের উদ্তব শুরু হল খ্রীস্টপূর্ব ষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে ।* 

সমাজের ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল পাঁরবার ৷ কয়েকাঁট পাঁরবার নিয়ে হতো গ্রাম । 
সম্ভবত, প্রথম দিককার গ্রামের পরিবারগ্ীল পরস্পরের আত্মীয় ছিল । বৃহদাকার 
পাঁরবারে তিনপুরুষের লোকজন একই সঙ্গে বাস করত । বাল্যবিবাহের প্রচলন 
ছিল না, এবং জীবনসঙ্গী বা সাঙ্গনী বেছে নেবার যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল | বরপণ ও 
কন্যাপণ দুইই চাল ছিল ॥ আর্য পারবারে ছেলের জন্ম বিশেষভাবে কাম্য 'ছিল, 
কেননা বু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে পুত্রের উপাস্থতির প্রয়োজন ছিল | মেয়েরা মোটা- 
মুটি স্বাধীন ছিল । কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, প্রাচীন গ্রীকরা যেমন দেবীদের ক্ষমতা 
ও শান্তর আকর হিসেবে কল্পনা করোছল, ভারতীয় আর্ধরা তা কখনো করোনি । 
আর্ধদেবীরা ছিলেন শান্ত প্রকীতর ও ঘরোয়া । স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীরা 
প্রতীক আত্মোৎসর্গের অনুষ্ঠান করত । এই অনুষ্ঠান কেবল আঁভজাতদের মধোই 
সীমাবদ্ধ কিনা, তা জানা যায় না। পরের যুগে স্বাগীর চিতায় বিধবাদের 
আত্মোৎসর্গের প্রথা এসোছিল সম্ভবত এই অনুষ্ঠানের সন্র ধরেই । বোদিক ধৃগে 
সতীপ্রথা যে নিতান্তই প্রতীকী ছিল তার প্রমাণ হল বোদক সাহাতো বিধবাদের 

* বর্ণভিত্তিক সমাজের বিবর্তন ঘটেছিল স্বভাবতই খুব ধীরে ধীরে। সহজ করার জন্য, পুরে! 
ধ্যাপারট1 এখানে খুব স্বল্প পরিসরে বোঝানে। হয়েছে। 
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পুনর্বিবাহের উল্লেখ । এই বিয়ে হতো সাধারণত স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে | প্রুষ ও 
মেয়েদের বহুবিবাহ অজানা না হলেও একাববাহই ছিল সাধারণ প্রচলিত রশীত । 
নিকট আত্মীয়দের মধ্য বিবাহের ব্যাপারে কড়া 'বাধানষেধ ছিল। নিকট 
আত্মীয়দের মধ্যে যৌন-সম্পর্কের ব্যাপারে আর্দের আতঙ্কিত মনোভাব ছিল 
€ যাঁদও দেবতাদের মধ্যে তেমন সম্পকের উল্লেখ পাওয়া যায় )। বলা হয় 'বশ্বের 
আঁদবুগীয় দুই যমজ থেকেই সমগ্র মানবজাতীর উৎপাত । কিন্ত ৃত্যুর দেবতা 
যমকে যখন তার বোন যমী প্রেম নিবেদন করেন, যম তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন । 
মৃত্যুর দেবতার লঙ্গে অনাচারের কাহনী জাঁড়ত থাকায় মনে হয় যে, এই প্রথা 
সম্পর্কে মনোভাব ছিল মৃত্যুভয়ের "সমতুল্য । 

পাঁরবারের লোকজন তাদের গৃহপালিত পশহদের সঙ্গে একই গৃহের মধ্যে বাস 
করত। পাঁরবারের*আঁনর্বাণ আগ্মকুণু টিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হতো । কাঠের কাঠামোর 
উপর বাঁড় তোর হতো । চারকোণে চারাঁট থাম ও তার উপর আড়াআঁড় বরগার 
চারাদক 'ঘিরে ঘরের দেওয়াল তৈরি হতো । 'গলথাগড়ার দেওয়ালের 'ভিতর ভরে 
দেওয়া হতো খড় । বাশের লম্বা লম্বা টকরোর উপর খড় 'বাছয়ে দিয়ে তোর হতো 
ঘরের ছাদ । পরবতাঁ শতাব্দীতে আবহাওয়া অনেক শুকনো হয়ে গেলে মাটির দেওয়াল 
দিয়ে ঘর তোর শুরু হয়। প্রধান খাদাদ্ুব্য ছিল দুধ, ঘি, শাকসজি, ফল ও যব। 
কোনো ধমাঁয় উৎসব বা আঁতাথ সমাগমের সময় খাদ্য-তালকার পাঁরবর্তন হতো । 
ষশাড়, ছাগল ও ভেড়ার মাংস, আর মাদকদ্রব্য হিসেবে সুরা বা মধুর ব্যবচ্ছা থাকত। 

লোকের পোশাক-পারচ্ছদ সাদাঁসধে ছিল । আঁধকাংশ লোকই কেবল দেহের 
নয়াংশের জনোই পোশাক ব্যবহার করত । 'কংবা, চিলে আলখাল্লা ৷ 'কন্ধু নানান 
গড়নের গয়নার খাব প্রন্ভলন ছিল । লোকে গননা ভালোও বাসত ॥ অবসর কাটত, নাচ, 
গান, বাজনা ও জুয়াখেলার মধ্য দিয়ে । আরো উৎসাহীরা রথের দৌড়ের ব্যবচ্ছা 
করত। 'বাভন্ন ধরনের বাদ্যষল্তের উল্লেখ থেকেই আর্যদের গান-বাজনা সম্পর্কে 
আগ্রহের কথাটা বোঝা যায় । ঢোল, বীণা ও বাশির ব্যবহার ছিল খুব । পরে 
এলো করতাল ও তারের বাজনা । সামবেদ গানের জন্য শব্দ, সুর ও মান্রা সম্পর্কে 
যা নির্দেশ পাওয়া যায়, তা সংগীত সম্পকে বিশেষ জ্ঞানেরই পাঁরচয় দেয়। 
সপ্তসরের কথাও আর্ধরা জানত । জুয়াখেলা বেশ জনপ্রয় ছিল । জুয়াড়ীরা হেরে 
1গয়ে কপাল চাপড়াত, কিন্তু খেলা ছাড়ত না। বোদক গ্লোকগ্দাঁল থেকে পাশার 
বিষয়ে ও খেলার নিয়মকানুন সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায় । রথের দৌড় ছিল 
বিশেষ মর্ধাদাসম্পন্ন ব্যাপার এবং 'বাভল্ব রাজকীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবেও 
রথের দৌড়ের ব্যবস্থা ছিল ॥ হালকাভাবে তোঁর দ£'ঘোড়ায়-টানা এই রথগনাীঁলিতে 
ছ'জন মানুষ বসতে পারত এবং এর চাকাগল ছিল শলাকাবিশিষ্ট । 

হরপ্পার লোকেদের 'নিজ্ব বর্ণমালা থাকলেও আর্যরা কিন্তু বছাঁদন পর্যন্ত লিখতে 
জানত না। সম্ভবত ৭০০ খ্রীস্টপূর্বান্দের আগে বর্ণমালা আবিষ্কার হয়ান, কেননা 
লেখার ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় মান্র ৫০০ খ্রীস্টপূর্বান্দ থেকে । ভারতে 
লেখার প্রথম যেসব নমুনা পাওয়া গেছে (৩০০প্রীস্টপূর্বাব্দের সময়, সম্রাট অশোকের 
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শিলালিপি: ), তা দেখে মনে হয়, এই লিপি আঁসরীয়দের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। 
বোদিকয,গের প্রথমাঁদকে শিক্ষা ছিল মৌখক । সেষুগের একটি চমৎকার বর্ণনা 
পাওয়া যায় বর্ষার সময় ব্যাঙরা যেমন একত্র হয়ে একে অপরের ডাকে প্রতিধ্বনি 
তুলে ডাকতে থাকে, ছাত্ররা তেমান শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তুলে নিজেরাও 
আবৃত্ত করে । মনখস্হ করার কিছু-বন্থ নার্দঘ্ট নিয়ম ছল । বোৌদক যুগের পরের 
দিকে ছাদের ত্রচ্ধচর্যপালন আবাঁশ্যক হয়ে গেল । শহর থেকে দূরে গুরুর কাছে 
গিয়ে ছান্ররা কয়েক বছর থাকত ; উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধেোই শিক্ষা সীমাবদ্ধ 
ছিল ।* বাঁদও বলা হল, সমস্ত “্বজ বর্ণভুন্ত লোকরাই বেদ পড়তে পারে, 
প্রকৃতপক্ষে কেবল ব্রাহ্মণরাই বেদশিক্ষার আধকারী ছিল । অঞ্ক, ব্যাকরণ ও 
ছল্দশাস্ত্র পাঠ্যবিষয়ের অন্তরূন্ত ছিল । খগ্বেদের কিছু-কিছু শ্সোকে আনুষ্ঠানিক 
নৃত্য ও কথোপকথন আরীত্তর উল্লেখ আছে । একে নাটকের আদিমরুপ 'হিসেবে 
ধরা যায়। চারণকবিদের কাণহনী, যার থেকে মহাকাব্য রচনার সূচনা হয়, তাও 
নাটকের রূপে উপাস্হিত করার সুযোগ ছিল । 

কোনো 'নার্দ্ট আইনাবষয়ক সংচ্ছা এসময়ে ছিল না। প্রথাই ছিল আইন। 
রাজা ও প্রধান পুরোহিত সম্ভবত সমাজের কিছু-কছু বয়োবৃদ্ধ লোকদের সাহায্যে 
বিচারের কাজ করতেন । 'বাভন্ন ধরনের চুরি, বিশেষত গোরুচারই ছিল প্রধান 
অপরাধ । নরহত্যার ক্ষেত্রে নিয়ম 'ছিল হত্যাকারী নিহত ব্যান্তর পাঁরজনকে 
্ষাতপূরণ হিসেবে মুল) ধরে দেবে (যে প্রথাকে আ্যাংলো-স্যাক্সনরা বলত 
“ওয়েরগেল-ড'- -৬/1£10 ) এবং সাধারণত একশো গোর: দিয়ে এই ক্ষাতপূরণ করা 
হতো । মৃত্যুদণ্ডের চিন্তা আরো পরে এসেছে । বিশেষ পরাক্ষার সাহাযষ্যেও বিচার 
সম্পন্ন করা হতো । যেমন, উত্তপ্ত কুঠারে জিভ খোঁকয়ে আঁভযমুস্ত ব্যান্তকে তার 
নির্দোষতা প্রমাণ করতে বলা হতো । বোঁদক যুগের পরের দিকে জাঁমর আঁধকারগত 
রোধ ও উত্তরাধিকার সমস্যারও উল্লেখ পাওয়া যায় । জ্যেষ্ঠ সন্তানের উত্তরাধকার 
লাভের নিয়মের উল্লেখও পাওয়া যায় । কিন্তু সে প্রথা বোশাঁদন চলেনি | এই 
সময়েই বিচার-ব্যবচ্ছার মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার ছায়াপাত ঘটল-_ উচ্চবর্ণের অপরাধীরা 
লঘ্বদণ্ডে দাত হতো । 

বর্ণভেদ প্রথার মতো ধমঁয় উপাসনাও আরস্তে আয“ ও অনার্য-__দুই ভিন্ন আচার 
অননসরণ করে । দ:য়েরই কিছু-কিছু চিহ্ন এখনকার হিন্দুধমে দেখতে পাওয়া যায়। 
কোনো কোনো নিয়ম নিজস্ব আকারে টিকে গেছে, অন্যগুল মিলে মিশৈ গেছে । 
হরপ্পার লোকের উর্ধরা সম্বদ্ধির প্রতীক ?হসেবে উপাসনা করত-_ মাতৃদেবীর, ষশাড় 
বা শৃঙ্গাবাশষ্ট দেবতার এবং বিশেষ কয়েকটি পবি্ন গাছের | 'হন্দ্ধর্মে এখনো 
এসবের পুজো হয়। বেদাভন্তিক ব্রন্ধণ্য উপাসনার পদ্ধাতছল আরো 'বিমৃত। 
ফলে অল্পলোকই তাতে আকৃষ্ট হতো । ভারতাঁয় সংস্কীতির দার্শানক ও তাত্বক 
উপলান্ধিতে যাঁদও এই পদ্ধাতর প্রভাব পড়োছল, কার্যত আঁধিকাংশ লোকই সাদামাটা 
পার্থব পদ্ধাততেই পুজো করতে চাইত । খগবেদের শ্লোকের মধ্যে আর্ধদের 
ধর্মচচ্ণর আ'দরূপের উল্লেখ পাওয়া যায় । খঝগবেদের ধর্ম পরবতাঁ যুগের 'হন্দৃ- 
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ধর্মকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করলেও দুটির পার্থকাও কিন্তু সুস্পচ্ট । 
আর্ধদের সর্বপ্রথম ধমাঁয় ধারণা ছিল আদম পসর্বপ্রাণবাদী, অর্থাৎ তাদের 

চারা্দকের যে-সমস্ত প্রাণী বা শীন্তকে তারা বুঝতে পারত না বা 'নয়ল্মাণও করতে 
পারত না, তাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করে পুরুষ বাস্তী দেবতা হিসেবে গণ্য করা 
হতো। ইন্দ্র ছিলেন আর্বকলম্পনায় শ্রেষ্ঠ পুরুষ-_- শান্তর দেবতা, যুদ্ধে অজেয়, 
অসুর-বধবংসী এবং প্রয়োজনয়তো জনপদ বনাশে উদ্যত । বন্্র ও বাঁষ্টর দেবতা 
ইন্দ্রকে আধদের কাছে অপরাহত সমস্ত শান্তর জেতা বলে মনে করা হতো । 
আগুনের দেবতা আঁগ্ন* সম্পর্কেও নানা প্রশাস্ত করা হয়েছে ৷ দৈনান্দন জীবনে 
প্রাতগৃহে অগ্সির স্থান হিল খুব উচ্চে। 'বিবাহ অনুষ্ঠানে আম্মদেবতাকে সাক্ষী রাখা 
হতো । আজ পর্যন্ত হন্দ্ধর্মে সেই প্রথা চলে আসছে । পণ্ঠভূতের মধ্যে অগ্নিকে 
পাঁবন্রত্ম মনে করে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো । দেবতা ও মানুষের মধ্যে 
আগুনই ছিল যোগসূত্র । প্রাচীনতম দেবতাদের প্রারান্তক ক্পনা খুজে পাওয়া যায় 
ইন্দো-ইয়োরোপীয় অতাঁতে ৷ ইন্দো-ইয়োরোপীয়দের মখ্য দেবতা ছিলেন “দ্যৌসঃ 
(1জউস ), কিন্তু বৈদিক দেব-দেবীদের মধ্যে তণর স্ছান অতটা উচু ছিল না। অন) 
উপাস্য দেবতা ছিলেন সূর্য, সাত (এই সৌর দেবতার উদ্দেশ্যেই গায়ন্রীমন্ত্র নিবেদিত), 
সোম (সোমরস নামক উত্তেজক পানীয়ের দেবতা ) এবং বরুণ (ইউরেনাস এ*র সঙ্গে 
তুলনীয় ), যেন এক জ্যোঁতয্মান্ দেবতা যিনি স্বর্গে দৃপ্তরূপে বিরাজত । মৃত্যুর 
দেবতা যমেরও একটা বিশেষ.স্থান ছিল। এছাড়া সৌরজগতে আরো বছ আকার 
ও প্রকীতির 'দব্যজীব বাস করত-_-গন্ধর্ব, অপ্সরা, মরন ইত্যাঁদ ! যখন খ্ীঁশ এদের 
সংখা বাঁড়য়ে ফেলাও যেত | ধমাঁয় অনুষ্ঠানের একটি গৌণ অংশ 'ছিল মানুষের 
তৈরি কোনো 'জানসের অর্চনা । বাঁলদানের 'বাভন্ন অস্ত ও অন:ষঙ্গের মধ্যে যে 
দৈবশান্তর বাস, তাকে উদ্দেশ্য করেও ক্তোন্ররচনা হতো, যেমন বাঁলর বেদী । 
তাছাড়া সোমরসের গাছ ছেঁচবার পাথর, লাঙল, যদ্দ্ধাস্ত্র, ডজঙ্কা, হামান, নাঁড় 

ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও স্তোন্র ছিল । 
আর্যদের ধায় আচারের প্রধান অঙ্গ হিল বাঁলদান । গৃহপুজায় বাঁলর উপচার 

হতো ছোটখাট ; কিন্তু মাঝে মাঝে বৃহৎ বাঁলদানের আয়োজন হতো এবং তাতে 

শুধু গ্রামের লোকই নয়, গোটা উপজাতির লোকই অংশ নিত। যদদ্ধ-বগ্রহের জন্যে 
দেবতাদের আশীর্বাদ ছিল প্রয়োজনীয় আর আর্যদের বিশ্বাস ছিল বাঁল 'দয়ে অর্চনা 
করলেই দেবতারা খুঁশ হয়ে অনগগ্রহ করবেন ॥ দেবতারা অদৃশ্যর্পে যদদ্ধে অংশ 
[নিতেন বলে বিশ্বাস ছিল । বাঁলদান ছিল একট গন্তীর ও গুরত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান । 
17 বাঁলদানের পরে যে অবাধ আনন্দ-উৎসব, ভোজ ও সোমরস পান চলত, তার 
মধ্যে সামাজিক বাধানষেধ থেকে ম্যান্ত পেয়ে মানুষ উচ্ছল প্রাণশান্ত প্রকাশের একটা 
পথ খুজে পেত। 

আ'দমকালে বাঁলদান সংক্রান্ত যেসব অনুষ্ঠান প্রচালত ছিল, তার ওপর "ভাত 

অগ্নি শব্দটির সঙ্গে সা দৃগ্ঠ প1ওয়। যায় ল্যাটিন শব্দ 'উগনিয়ান' এব সঙ্গে । এব অর্থও আগুন 
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করেই আর্ধদের বাঁলদানের রখীতনশীতর উদ্ভব হয়েছিল । আচার-অনষ্ঠানের মধ্যে 
পুরোহিতদের ভূঁমকা 'ছিল প্রধান । তা থেকেই 'ব্রাঙ্মণ' কথাটি এসেছে ॥। অথণং 
যে ব্য্তি ব্রত্মের মতোই রহস্যময় ও অলৌকিক শীন্তর অধিকারণ, সেই ব্রাহ্মণ । 
(কোনো কোনো লেখক এর সঙ্গে আদিম মানুষের “মানা" সম্বন্ধে ধারণার যোগ খুজে 
পান । ) আর একটি স্বীকৃত ধারণা 'ছিল, ঈশ্বর পুরোহিত ও উপচার কয়েক মৃহ্র্ের 
জন্যে আভন্বতা অর্জন করে । স্বভাবতই বলিদানের অনষ্ঠান পৃুরোহিত্রের ও রাজার 
প্রাতপাশ্ত বাড়িয়ে তুলোছল, কেননা পৃুরোহতের সাহায্য ছাড়া বালদ্ান সম্ভব 
ছিল না এবং রাজার ধনসম্পদ ও বাঁলদানের পক্ষে অপারহার্য ছিল। বাঁলদানের 
অনুষ্ঠান থেকে প্রসঙ্গত অন্য কয়েকাঁট বিষয়ে চর্চা আরম্ত হয় ৷ বাঁলদানের জায়গায় 
'বাভন্ন উপকরণ রাখবার সঠিক ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্যে বিস্তারিত আঁঞ্কক হিসেবের 
দরকার হতো । এ থেকে অঙ্কের চর্চা বাড়ল । আবার ঘনঘন বাঁলদানের জন্যে পশুর 
দৌহক গঠনতন্ত্র সম্পর্কে রীতিমতো জ্ঞানাজনে সাবধে হল । তার ফলে বহাদিন 
পর্যন্ত শারশরবান্ত বা রোগ-নির্পণ বিদ্যার চেয়ে দৌহক গঠনতন্ত সম্পার্কত জ্ঞান 
অনেক বেশি অগ্রসর ছিল । 

মহাকাশ ও প্ৃথবশ সম্পর্কে আর্দের জ্ঞান ও ধারণা 'ছিল সীমাবদ্ধ । যেমন 
সৌরমগ্ুলের মধ্যে কোথাও একটা 'বরাট ত্যাগ ও বাঁলদানের ফলম্বর্প প্রাথবীর 
উৎপান্ত এবং আরো নিয়ামত বলিদানের মধ্যেই পৃথিবকে লালন করতে হবে, এই 
ছিল বিশ্বাস। 'কন্ধু এ বিশ্বাসও সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয়নি কারণ বোদকষুগের 
শেষভাগে রাঁঠত স্বীষ্টদ্তোন্রে গবশ্বসংসারের জন্ম সম্বন্ধে সংশয় দেখা যায় এবং অসীম 
শূন্যতার মধ্য থেকে স্বাষ্টর উৎপাত্তর হীক্ষিত পাওয়া যায় : 

শন্যতা অথবা অস্তিত্ব কিছুই তখন ছিল না, বায়ু ছিল না-_ তার অন্তরালে অন্তরণক্ষ 
ছিল না। কে উহা আচ্ছাঁদত করে কোথায় কার কাছে রাখে 2 অসীম অগাধ 
বারাধ ছিল কি, যার গভাঁরতা অনন্ত 2 কে জানে, কে বলতে পারে কোথা 
থেকে কবে সৃম্টর উৎপাঁন্ত ঃ দেবতারাও এসেছেন সৃষ্টির পরে, তাই কোথা থেকে 
সৃদ্টির শুর তা সবার অজানা | ২ 
মৃতদেহ কররও দেওয়া হতো, দাহও করা হাতো। তবে প্রথমাঁদকে কবর 

দেওয়াই ছিল প্রথা । ইয়োরোপণয় ব্রোঞ্জ-ঘগের কবরের মতো । দেখা তায়, 
উচ্ধু বাবর চারাঁদকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে আর একাঁট বড় দণ্ড উচু 
করে পণতে দেওয়া হয়েছে । পাঁবন্রতার সঙ্গে আগমনের একটা সম্পর্ক চ্ছাঁপত 
হবার পর কবরের চেয়ে মৃতদেহ দাহই বোঁশ জনাপ্রয় হয়ে উঠল ॥* ক্রমশ কবর 
দেওয়ার প্রথা প্রায় উঠেই গেল । 

* দাহ করার প্রথ| কার্যত অনেক হবিধাঞ্জনক ও স্থাগ্থ/সম্মত হলেও এতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে এই প্রথার প্রবর্তন তেমন সখের ব্যাপার নয়। কবর এবং কবরের অসংকরণ ইত্যাদি 
এতিহাপিক উপাদান হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী। মিশরীয় ও চীনদের মতো ভারতীয়রাও হদি 
সর মৃতদেহ কবর দিত তাহলে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরে! নিখুঁত ও 

হতে পারত। 
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মৃত্যুর পরবতঁ জীবন সম্পকে তাদের ধারণা অন_যায়শ পরলোকে পাপীরা শাস্তি 
আর 'পুণ্যবানরা পুরস্কার লাভ করত । পাপদদের স্থান হতো নরকে--সেটা ছিল 
বরুণ দেবের রাজত্ব । এর সঙ্গে গ্রীকদের 'হোডস'এর তুলনা করা যায় । যারা 
পুরস্কার পাবার তারা যেত 'পিতৃলোকে (যার সঙ্গে তুলনীয় গ্রীঁকদের কাঁষপত 
ইলীসয়াম )। শেষাঁদকের কোনো কোনো স্তোনে 1700911[5919515- _অর্থাং 
উদ্ভিদরূপে মানুষের প্দনজল্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্বু আত্মার মানবদেহে 
পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ধারণা তখনো তেমন স্পঙ্ট হয়নি । শেষপর্যন্ত জন্মান্তরবাদ যখন 
প্রচলিত হল তখন স্বভাবতই তার থেকে আর একটি ধারণার উৎপাত হয় : পূর্বজন্মের 
কর্মফল অনুসারে আত্মারা পরে জঙ্মে সনুখ বা দ?ঃখ ভোগ করে। এ থেকে এলো 
কর্মবাদ, যা পরের "হিন্দুধর্মের সমস্ত ভাবনাচিন্তাকে প্রভাবত করেছে । কর্মবাদের 
সাহায্যে জাতিভেদ প্রথারও একটা দার্শানক ব্যাখ্যা গড়ে উঠল । উচ্চ বা নিম্নবর্ণে 
জন্ম নির্ভর করত পূর্ববতাঁ জন্মের কর্মফলের ওপর | এর ফলে মানুষ জল্মান্তরে 
সামাঁজক উন্নাতর আশা করতে শিখল । কর্মবাদ সম্পাঁকত নিয়মকানুন ক্রমশ 
ধর্মের বৃহত্তর. ধারণার মধ্যে নীহত হল । “ধর্ম” শব্দাট অন্যভাষায় অনুবাদ করা প্রায় 
অসম্ভব । এর অর্থ হল স্বাভাবিক ও প্রাকীতক 'নয়মের পালন- _ অন্তত বর্তমান 
প্রসঙ্গে এই অথই সবচেয়ে উপযোগী হবে । সমাজের স্বাভাঁবক নিয়ম দাড়ালো 'বাভন্ন 
সামাজিক স্তরগলি অক্ষত রাখা- অর্থাৎ জাতিভেদের নিয়মগনীল মেনে চলা । 

সৃচ্টিস্তাঘ্ে যে সংশয় ব্যস্ত হয়েছে তা সে যুগের জ্ঞানপপাসা ও আধ্যাত্মক 
গজজ্ঞাসার এক'টি উদাহরণমান্ত। এর একটা পাঁরণাঁত হল বৈরাগা । 'কছ_-কিছু 
অন্বেষক একা বা ছোট ছোট দল বেঁধে সমাজ থেকে দূরে কঠোর তপশ্চর্যায় জীবন- 
যাপন করতে লাগলেন । এই সংসার-বৈরাগ্যের িছনে হয়তো দাটর মধ্যে একটি 
উদ্দেশ্য ছিল- কৃচ্ছুসাধন ও যৌগিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অলোঁকিক ক্ষমতা অর্জন, 
অথবা লোকালয় থেকে সরে গিয়ে সমাজের সঙ্গে মানয়ে চলার দায়মুস্ত হওয়া । 
দ্বিতীয় সম্ভাবনার উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় কোনো কোনো যোগীর বৈদিক উপাসনা- 
পদ্ধতিকে অস্বীকার অথবা কোনো কোনো সন্ন্যাসসগোম্ঠীর অদ্ভুত নিজস্ব আচার- 
অনচ্ঠান ( যেমন নগ্নতাবাদ )। 

সমাজ থেকে দূরে সরে যাবার আরো কারণ ছিল । খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর 
মধ্যেই আর্ধসমাজের পুরনো গঠন অনেক বদলে গিয়োছিল। উপজাতি সমাজের 
জায়গায় ততাঁদনে এসে গেছে হ্ায়ী প্রজাতন্ত্র এবং ক্ষমতাকাঙ্ক্ষণ রাজাদেক যুগ । 
এই রাজনোতিক পরিজ্ছিতিতে মাৎস্যন্যায়ের জন্ম হয়, যখন অপ্রতিহত প্রাতিযোশিতার 
আবহাওয়ায় শান্তশালীরা দূ্বলদের ইচ্ছেমতো গ্রাস করে নেয়। শাস্তে মাৎসা- 
ন্যায়ের সংজ্ঞা হল “বিশৃঙ্খলার সময় যখন বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলে” । 
গ্রামের জাম ভাগ হয়ে কয়েকজন লোকের ব্যান্তগত সম্পান্ততে দাঁড়িয়ে গেল, 
অথবা জ্চানশয় শাসকের আয়ন্তাধশন হয়ে গেল । এইভাবে জাঁমর সমবেত আধকার 
ক্রমশ কমে এলো । গঙ্গানদশতে নৌ-চলাচল বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজাক প্রাতি- 
মোগিতাও বেড়ে উঠল । ধীরে ধারে একটা আ'নশ্চয়তা ও' নিরাপত্তার অভাবের 
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আবহাওয়া দেখা দিল-_-ধা থেকে অনুভাীতশীল মানুষরা মযাস্ত খু"জতে লাগলেন । 
ধাঁষ বা তপস্বীরা অবশ্য বনে বা পাহাড়েই জীবন কাটিয়ে দেনাঁন ৷ তশাদের মধ্যে 

কেউ কেউ সমাজে ফিরে এসে প্রচালত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথাগহীল সম্পকে প্রশ্ন 
তুললেন । ব্রাহ্মণরা সম্ভবত এর মধ্যে তশদের নিজেদের প্রাতপাত্ত বজায় রাখা সম্বন্ধে 
বিপদের আশঙ্কা করলেন ৷ তখন ভ্রাহ্মণরা মানুষের জখবনকে চারাঁটি কালান-ক্রমিক 
ভাগে বিভন্ত করার বিধান দিলেন । একেক ভাগকে আশ্রম বলা হতো । প্রথমে 
ছাত্রজীবনে ত্রহ্ধচর্যাশ্রম, তারপর গৃহীজীবন, তারপরে সমাজ থেকে দূরে সাঁত্বক 
জীবনযাপন এবং অবশেষে ভ্রাম্যমাণ সন্নযাসীঘ জীবন ॥ সামাজক দায়ত্ব শেষ করে 
তবেই মানুষ সন্ন্যাস গ্রহথ করতে পারবে, এই ছিল আদর্শ ॥ তবে বলা বাহুল্য, অর্থ- 
নোৌতিক কারণে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল কেবল উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যেই । তার 
মধ্যেও নশীতি 'হসেবে স্বীকীতিলাভ করলেও কার্যত এ বাবস্থার তেমন প্রয়োগ 
কখনোই হয়ান । একটা ব্যাপার অবশ্য ব্রাহ্ধণরা মেনে নিলেন, বেদের মধ্যে যে 
অতীন্দ্িয়বাদগঅংশ-_আরণাক ও উপাঁনষদ-_তার মধ্যে এইসব ঝাষদের 'কন্ুকছু 
উপদেশ সাল্নাবম্ট করা হলো । 

সন্্যাসীজীবন সব সময়ই পলায়ন মনোভাবের পাঁরচায়ক মনে করলে ভূল হবে । 
উপানষদ পড়লেই বোঝা ধায়, এই খাঁষদের মধ্যে অনেকেই জীবনের কিছনশকছ; মূল 
প্রশ্নের উত্তর অন:সন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন । কোথা থেকে এসেছিল এই জগং 
সংসার £ এক নক্ষত্রজগতের কোনো সঙ্গমের ফলে সৃন্টি ঃ তাপ থেকে ? তপশ্চষণ 
থেকে ? আত্মা বলে কি কিছু আছে? আত্মা তাহলে 'ক ? মানব-্মাত্মার সঙ্গে 
জগং-আত্মার কি তাহলে সম্পর্ক ? 

““বটবৃক্ষ থেকে আমাকে একটি ফল এনে দাও ।, 
“তাত, এই যে একাঁট ফল এনোছি।; 

“ভেঙে দেখ ॥, 

“ভেঙেছি।, 
“কি দেখতে পাচ্ছ ?' 

“খুব ছোট ছোট বীজ ।' 
“তার একটা ভাঙো ।, 
“ভেঙোছ।, 
“এবার কি দেখতে পাচ্ছ ?, 
শঁকছুই না তাত ।' 
“পতা বললেন, “পদ, হীন্দিয় দিয়ে তুমি ঘা অনুভব করতে পারছ না, তাই হলো 
প্রকৃত সত্তা । আর তার মধ্যেই লাকয়ে আছে এই বিরাট বটবৃক্ষ | বিশ্বাস করো 
পুন, এঁ মূল সন্তার মধ্যেই নাহত রয়েছে সমদ্ত সন্তা । এই হলো চরম সত্য, এই 
হলো আত্মন্ [৪ ৩ 

সাধারণ লোকে মনে করে, বোদক যুগ ছিল অতাঁতের সংবর্ণযৃগ । সেষৃগ্ে বুঝি 
দেবতারাও এসে দীড়াতেন মানুষের পাশে । যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়ের জন্য বীরের 
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মতো লড়াই করত। কির এ সমক্নকার এীতহাসিক বিবরণ লিখতে গেলে বনু 
অনিশ্চয়তা ও ফাক এসে পড়ে । একমাণ প্রত্রতাত্বক সাক্ষা প্রমাণের. সাহায্যেই 
আরো সঠিক তথ্য উদ্ধার সম্ভব ॥ তবে বোদক সভাতার ষবচেয়ে বড় দান হলো 
সামাজিক প্রাতষ্ঠান ও ধর্মের ক্ষেত্রে । ভারতীয়, বিশেষত হিন্দ জশীবনধারার বহু 
আচার-্অনহষ্ঠানের উৎস অন্হসন্ধান করা যাবে আর্যদের যুগে ।* আর্ধরা যে কেবল 
সংস্কৃত ভাষা, বর্ণভীত্তক সম্মাজ ও ধর্মীয় বালদানের ধারণা, উপনিষদের দর্শনের 
ব্যাপারেই তাদের অবদান রেখে গেছে তা নয়, তারা বিস্তৃত বনাঞ্চল পারিষ্কার করে 
কাঁষর প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল । সবথেকে বড় কথা হলো, গ্রহণ ও বঙ্জনের 
মধ্য দিয়ে এইসব ধারণার 'িবর্তন হয়ে ক্রমশ নতুন চিন্তাধারা ও রণীতিনশীতির স্চন্দা 
হতে থাকে । 

শীন্জই সংস্কৃত ভাষা শাক্ষত উচ্চবর্পের মানুষদের ভাষা হয়ে দাড়ালো । এই 
উপমহাদেশে পরবতর্ণ বু শতাব্দী ধরেই সংস্কৃত ভাষা এই শ্রেণীর লোকেদের মতে 
যোগস্ত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ॥ কিন্তু সংস্কৃতের ব্যবহার উচ্চবর্ণের লোকেদের 
সমাজের অবাঁশম্টাংশ থেকে পৃথক করে দেয় । সমাজের অন্য স্তরের লোকেদের 
এুরৃত্ব কিছ্ কম ছিল না, এবং তারা অন্যান্য ভাষা সুনিপূঞ্গভাবে বাবহার করত, 
সেজন্যে রুমে ক্রমে সংস্কৃতের আধিপতট কমে যায়। 

বর্ণাশ্রম প্রথাকে পারত্যাগ করার বারংবার চেষ্টা সত্বেও দু'হাজার বছর ধরে এই 
প্রথা ভারতবর্ষে চলে আসছে । রাজনোতিক প্রাতষ্ঠানের গঠনকে এই প্রথা বহুভাবে 
প্রভাবান্বিত করেছে । দৈনান্দন জীবনে 'বাতন্ন উপবর্ণের পারস্পারক সম্পক“' ছিল 
গ্রামজশীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । অতএব আণলিক বর্গীভান্তক সম্পক ও আনগতা 
রাজনৈতিক সম্পর্ক ও আনুগত্যকে দূরে সারয়ে রেখোছল । কেন্দ্রীয় রাজনোতক 
কর্তৃত্বও এইজন্যে কোনোদিন প্রবল হতে পারোন । 

পরবত্াঁকালের সামাজিক আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল বর্ণাশ্রম ও বৌঁদক বাঁল- 
দান প্রথার বিরোধিতা । উপনিষদের দর্শন থেকে জন্ম নিয়োছিল পরবতাঁকালের 
অনেক নতুন দার্শনিক চিন্তাধারা ৷ গাঙ্গের় উপত্যকায় বনান্ল বিনাশের ফলে 
এলো কৃঁষীভান্তক সমাজ । তা থেকে এলো শাঁন্তশালণ রাজ্য। রাজ্যগালর আয়ের উৎস 
ছিল কাঁষি। উত্তর-ভারতের ইতিহাসে এই ধারা বয়ে চলল অনেক শতাব্দী ধরে । 

এইসব ঘটনাপ্রবাহের তলে তলে চলোছিল আর্য-পূর্ব ও আর্ধ-সংস্কৃতির বিরাম- 
হীন সংঘাত । যাঁদও প্রথমটি কখনো জয়ী হচ৩ না পারলেও আর্ব-সংস্কৃতির.রুপকে 
পারবর্তন ও পাঁরমার্জনে সাহায্য করেছিল ঠিকই । যে ভারতবর্ষকে আজ আমরা 
চিনি তার ক্লমাবকাশ শুর হয়েছিল আর্ধদের আগমন ও তাদের নতুন সংস্কাতির 
প্রেরণাবলে । 'কন্তু এছাড়াও আরো অনেক শান্ত ও সংস্কাঁতর ঘাত-প্রাতধাতে 
ভারত-ইতিহাসের গাঁত গ্রভাবত হয়েছে । 

* এই উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস এত প্রবল ছিল। এমন-কি গত শতাবীতেও ধর্মীয় সংস্কারকর! 
তাদের খবাকে গ্রহণহহাগা প্রমাণ করতে গিয়ে বেদের উদ্ধৃতির লাহাত্য নিয়েছেন। 
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বিভিন্ন গণরাজ্য ও রাজ্য 
প্রায় ৬০০-৩২১ শ্রীস্টপূর্বাব 

৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে 'বাভিন্ন রাজ্য ও গণরাজ্য হ্ছাপনা শুরু হয় । 
এরপর থেকে ভারতের গ্রাতহাঁপক চিন্্ও আগের চেয়ে অনেক স্পঙ্ট হয়ে ওঠে । 
এর আগে একটা শতাব্দীক্যাপী রাজনোতক সংঘাত চলছিল, কেননা উপজ্গাঁত 
সংগঠনের সঙ্গে বিরোধ বাধছিল রাজতন্মের ৷ রাজতচ্ত্র তখন একেবারে নতুন। কোনো 
অঞণ্লে স্হায়শ বসাঁত শুরু হলেই সেখানকার আঁধবাস্টী উপজাতগহীলর একটা আলাদা 
ভোগোিক স্বাতন্ত্য জচ্মে ষেত। জায়গাঁটর নামকরণও হতো সেই উপজাতর 
নামান;সারে । জায়গাটির ওপর 'নজেদের আঁধকার বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন 
হতো নোনো রাজনোতিক সংগঠনের-_ রাজতঙ্ বা গণরাজ্য সংগঠন । 

রাজাগনাল প্রতিষ্ঠিত হলো প্রধানত গাঙ্গেয় সমভূমিতে । আর গণরাজাগঃলি দেখা 
গেল এর উত্তরাদকের অণ্চলে-__ হিমালয়ের পাদদেশে ও বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর- 
পশ্চিম অংশে । পাঞ্জাবে ছাড়া অন্যন্ন গণরাজ্াগ্ীল অপেক্ষাকৃত অনর্বর ও পাহাড়ী 
অঞ্চলে অবাস্থত ছিল। তা থেকে মনে হয়, রাজ্যগুির আগেই গণরাজ্যর উদ্ভব 
ঘটোহল । কেননা, সমভৃঁমর জলাজাম ও জঙ্গল পাঁরচ্কার করার চেয়ে অন:চ্চ পার্বতা 
অঞ্চলের বনভ পারিচ্কার করা ছিল সহজ । যাঁদও অন্যপক্ষে এও বলা যায় যে, 
হয়তো রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতা দেখে স্বাধীনচেতা আর্ধরা পাহাড়ের 
দিকে উঠে আসে এবং সেখানে উপজাতিদের রীতিনীতি অন্দযায়ী নতুন করে 
সমাজ শ্ছাপন করে । পাঞ্জাবে গোড়ার দিকে এরকমই ঘটেছে | বোঁদক রক্ষণশীলতা 
সম্পকে গণরাজ্যগুলির প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়, গণরাজ্যের অধিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে 
আরো পুরনো রাজনৈতিক পরদ্পরাই বজায় রেখে চলছিল । 

গণরাজাগীল কখনো গাঁঠত হতো একটিমান্র উপজাতি নিয়ে, যেমন শাকা, 
কোঁলয় ও মল্ল ॥ আবার কখনো কয়েকটি উপজা?ত একসঙ্গে--- যেমন বাঁজ ও যাদব । 

বোঁদক যুগের উপজ্াতিরাই গণরাজা প্রাতষ্ঠা করোছল এবং রাজতন্যের চেয়ে এরাই 
উপজাতীয় প্রথাগযীল বোৌশ মেনে চলত । উপজাতি থেকে গণরাজ্যে রূপান্তরের 
ফলে উপজাতির মূল গণতান্মিক রশীতনশাত কিছুটা বদলে গেলেও প্রাতনাধ-সভার 
মাধামে শাসনের রশীতিটা .বজায় ছিল । গণরাজ্যের উৎপান্ত সম্পকে" যেসব কাহনী 
প্রচলিত, তার থেকে দুটি অগ্রুত ব্যাপার লক্ষা করা যায়। প্রায়শই দেখা যায় 
গণরাজোর পত্তনের গোড়াতে আছেন কোনো রাজবংশের লোক, যানি নানাকারণে 
নিজের রাজ্য ছেড়ে এসেছেন । তাছাড়া, ভাই ও বোনের মধ্যে অজাচারের ফলে 
যে পাঁরবার সৃষ্ট হল, অনেক সময় তারাই নতুন গণরাজ্য চ্ছাপনের জন্যে দায়ী । 
এ থেকে দুটো জানস মনে হয়-_এইসব কাহিনী নিশ্চয়ই আর্ধ-জীবনধারার একেবারে 
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গোড়ার দিকের, যখন অজ্জাচার সম্পর্কে খুব সচেতন কোনো বাধানিষেধ ছিল না। 
অথবা বৈদিক গৌড়ামর প্রাতীক্রিয়া হিসেবে গণরাজাগ্যীলর জন্ম । অন্তত একাঁট 
ব্াক্মণস্ থেকে এ ব্যাপারটা বোঝা যাষ। সেখানে কয়েকটি গণ্রাজ্যায় 
উপজ্াতকে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রেণাীচাত ক্ষান্তয় এবং শৃদ্ররূপে, কেননা তারু 
ব্রাহ্মণদের প্রাত সম্মান দেখানো ও বৌদক অন্্ঠানাঁদ পালন করা বন্ধ করে 
দিয়েছিল । এর আরো প্রমাণ দেখা যায় গণবাজাযগৃলিতে প্রচালত লোকাচার- 
1ভান্তক পূজার রীতি থেকে । চৈত্য অথবা গাছের চারাঁদকের পাবন্রভাম, এই 
ধরনের উপান্য বস্তুকে পূজা করার নিদর্শন পাওয়া বার । 

রাজতল্মে উপজাতীয় আনুগত্য চলে গিয়ে ধীরে ধীরে বর্ণগত আনহগত্য দৃঢ় হলো । 
রাজাগবাঁলর ক্রমাঁবস্তারের ফলে প্রাতানীধ-সভার ক্ষমতা ক্রমশ কমে এলো, কেননা 
দূরত্বের অসুবিধার জন্যে নিয়ামত সভা ডাকা সন্তব হতো না। প্রাতাঁনাধ-সভার 
মাধ্যমে শাসন পাঁরচালনা উপজাতিদের মধ্যে সম্ভব ছিল । কারণ সেখানে 
ভৌগোলিক অণ্চলগ্ালি ছিল ছোট ছোট । লক্ষণীয় য়ে, বাঁজ সংঘরাজ্য ছিল 
কয়েকাটি স্বাধধন ও' সম-আঁধিকারসম্পন্ন উপজাতির মিলিত সংঘরাজ্য । সংঘবদ্ধ 
হওয়া সত্তেও প্রত্যেকের স্বা ওল্প্য অটংট ছিল। রাজতন্মে রাজার এশ্বারক ক্ষমতা, তাঁর 
সঙ্গে সংক্লিষ্ট পুরোহিতদের শান্ত ও বোৌদক আচার-অনয্ষ্ঠান প্রথম যুগের প্রাতানাঁধ- 
সভাগুলিকে ক্রমশ গুরুত্বহাঁন করে ফেলেছিল । 

রাঙ্জাশাসনের যৌথ ব্যবস্থাই ছিল গণ বা সংঘ রাজ্যগুলর প্রধান শান্ত । শাসন- 
পার্নচালনা হতো এইভাবে_- 'বাভন্ন উপজাতগহলির প্রাতানীধ অথবা পাঁরবারের 
কর্তারা রাজধানীতে অন্ন্ঠত প্রাতানীধি-সভায় 'সালত হতেন । সেখানে সভাপাঁতর 
কাজ করতেন প্রাতনিধিদেরই একজন । তকে বলা হতো রাজা । কিন্তু রাজার 
প্দ বংশানুক্লামক ছিল না এবং তশকে রাজা হিসেবে না দেখে বরং প্রধান হিসেবেই 
গণ্য করা হতো । আলোচনার 'বষয় নিয়ে সভায় তর্ক-বিতর্ক চলত এবং সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ব্যাপারে একমত না হতে পারলে ভোট নেওয়া হতো ।” শাসনকাজ 
চালানোর দায়িত্ব ছিল কিছ কর্মচারীর ওপর, যেমন প্রধানের সহকারী, কোষাধ্যক্ষ, 
সেনাপাত ইত্যাদি ! বিচারব্যবস্হা ছিল কিছুটা জাঁটল ॥ অপরাধাঁকে পরপক্ণ সাতজন 
সরকারণ কর্মচারীর সম্মুখীন হতে হতো । 

রাজা এবং সভার প্রাতানধিদের প্রধানত ক্ষত্রিয়) হাতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষমতা নিবন্ধ ছিল । বৌদ্ধরা এইসব প্রজাতন্মের সঙ্গেই বেশি পাঁরাচিত ছিলেন এবং 
বৌদ্ধ সূত্রে অনেক সময়ই-বর্ণীভাত্তক শ্রেণীবভাগে ক্ষত্রিযদের স্হান দেওয়া হয়েছে 
ব্রাহ্মণদের ওপরে । পশহপালনের বদলে কৃষিই অনেক স্হানে প্রধান জীবিকা হয়ে 
উঠোছল ॥ ভূমির মালিকানা কখনো ছিল গ্রামের সকলের যৌথভাবে, অথবা 
কখনো উপজাতি প্রধানের । তান লোক [নিয়োগ করে চাষ করতেন । প্রধানদের 
উপার্জনের অনেকটাই 'আসত ভূমি থেকে । 

* এই রীতি বুদ্ধদেবকেও আকৃষ্ট করে এবং বৌদ্ধ মঠগুলিতে শ্রমণদের সভার সময় বুদ্ধদেষ এই 
বীতিরই প্রচলন করেন। 
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কিন্তু ভামই অর্থাগমের একমান্র উৎস ছিল না। কয়েক শতাব্দী যাবৎ উত্তর- 
ভারতের অর্থনৌতক জীবনে একটা পারবর্তনের স্চনা হয় । ছোট ছোট ন*র পত্তন 
হওয়া আরভ হয়, সেগুলি শিজ্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রহয়ে উঠোছল । এর মধ্যে শ্রাবস্তশ, 
চম্পা, রাজগৃহ, অযোধ্যা, কৌশাস্বী ও কাশী গাঙ্গেয়-সমভামির ' অর্থনশীততে অতান্ত 
গুব্দ্বপূর্ণ স্হান নিয়েছিল । এ ছাড়াও বৈশালা, উজ্জীয়নী, তক্ষশিলা অথবা ভারনকচ্ছ 
€ ব্রোচ) বন্দরের অর্থনৌতক গুরৃত্ব ছিল আরো বিস্তৃত । যেসব গ্রামে মুখাশল্প, 
কাঠের কাজ ও বস্রাশল্পের বিশেষ উন্নাতি ঘটেছিল, সেসব গ্রাম ছিরে ছোট ছোট 

শহর ও বাণিজাকেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল । 'বাভন্ন কাঁরগ্রররা এক জায়গায় এসে 
বান করতে লাগল, কেননা তাতে কীচামালের সরবরাহ ও শজ্পদ্ুব্যের বেচাকেনার 
সাবিধে হত। যেমন মৃাশল্পের ব্যাপারে শিল্পীরা স্বভাবতই এমন একটি জায়গা খ/জে 
নল যেখানে ঠিক ধরনের মাটি পাওয়া যায় । 'কারগররা একসঙ্গে থাকায় তাদের 
সঙ্গে বাবসায়ী ও বাজারের যোগাযোগও সাবধাজনক হয় । 

গণরাজ্যের বর্ণনা থেকে মনে হয় এই নগরকেন্দ্ুগণল গণরাজ্যের আঁধবাসশীদের 
জীবনে একট গুরত্বপূর্ণ স্হান আঁধকার করোছিল । কাহিনী আছে, বৈশালীর এক 
যুবক অনেক পাঁরশ্রম করে সুদূর তক্ষশীলায় গিয়েছিল কোনো একটি কারখরী 
শবদ্যা শিখতে | শেখবার পর আবার 'ফরে এসোছিল নিজের শহরে । স্থভাবতই এই 
বিদ্যার অর্থকরা মূল্য খুব বোশ না হলে এত কন্ট স্বীকারের কোনো প্রশ্মই উঠত না । 

গণরাজ্যগযাপ ব্যান্তিস্বাতন্ত্্য ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে রাজতন্দের চেয়ে 
বোশি উদার ছিল । প্রচলিত মতের বরোধণ দৃষ্টিভাঙ্গকে সহ্য করা হতো । এইসব 
গণরাজ্য €থকেই উত্থান হয় দুই ধমাঁয় নেতার-_ ধারা প্রচাঁলিত ধর্মমতাবরোধী 
ধর্মগোম্ঠীর প্রাতজ্ঠা করেছিলেন । এ+দের মধ্যে বুদ্ধ এসেছিলেন শাকা উপজাতি থেকে 
এবং জৈনধর্মের প্রাতজ্ঠাতা মহাবীরের জন্ম জ্ঞাতৃক উপজাতিতে । 

রাজতন্ত্র নয় বলেই এদের পক্ষে ব্রাঙ্গণদের রাজনোতক ধারণা সম্পূর্ণ গ্রহণ করা 
বাধাতাম্লক হয়ে পড়োনি । অন্রাঙ্মণ ধারণাগহীলর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 
রাষ্ট্রের উৎপান্ত সম্পার্কত বৌদ্ধ ধারণা, যাকে “সামা্জক্ক চন্ত' মতবাদের সবচেয়ে 
প্রথম বিবরণ বলা যেতে পারে । এই মতবাদ অনসারে আদমকালে পৃাথবীতে সমস্ত 
মানূষের মধ্যে হ্দ্যতার সম্পক' ছিল । কোনো ?কছনর অভাব না থাকায় মানুষের 
লোভ বা আকাঞ্ষাও ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন ও আকাক্ষা বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এ 
অবস্হার পাঁরবর্তন শুর হল । এলো পরিসর, এবং তার সঙ্গে এলো ব্যান্তগত সম্পান্তর 
ধারণা । শহর হল বিবাদ ও সংঘর্ষ । অতএব আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী শান্তর 
প্রয়োজন হল । প্হির,হল, কোনো একজন মানুষকে নেতা 'নর্বাচন করা হবে, 'তাঁনই 
হবেন শাসনকর্তা ও বিচারক । তশকে বলা হতো 'মহাসম্মত' । জামর উৎপাদনের 
একাংশ তকে দেওয়া হতো পাঁরশ্রীনক হিসেবে । এই মতবাদের সঙ্গে গণরাজ্যের 
রাজনৈতিক ব্যবস্হার সুসামঞ্জস্য আছে । 

সাধারণভাবে গণরাজ্য-শাঁসত অণুলগহীল গাঙ্গেয় সমভ্বীম অন্চলের চেয়ে অনেক 
কম গৌড়া ছিল । বারংবার আক্রমণ সত্তেও উপজাতাঁর গণরাজাগদলি প্রীস্গীয় চতুর্থ 

ভা. ই, ও 
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শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সম হয়েছিল ! এইসব অণ্চলেই 
বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল । এখানেই গ্রীক, শক, কুবাণ, হুণ ইত্যাদি বিদেশী 
আকুমণকারীরা একে একে গ্হানীয় আঁধবাসীদের সঙ্গে মিলোঁগশে গিয়োছিল । 

রাজতল্ম বা গণরাজ্যগহাঁল এক-এক সময় নিজেদের রাজনৌতিক গঠন বদল করেছে, 
এমনও দেখা গেছে। 'যেমন, কন্োজ রাজ্য রাজতল্ঘ থেকে গণরাজ্যে রূপান্তাঁরত 
হয়োছল । তবে গাঙ্গেয় সমভ্বামর রাজতল্গৃীলিতে এরকম রূপান্তর ছিল দরর্ভভ। 
উপজ্াত সংস্কৃতির ক্ষয় এবং কাঁধাভীত্তক অর্থনীতির ওপর নির্ভরতার ফলে 
রাজতচ্বেরই শ্রীবৃদ্ধ ঘটেছিল । 

ওই যুগের সাহত্যে বেশ কয়েকাট রাজোর উল্লেখ আছে । এর মধ্যে বারাণসা 
অশণ্থলের কাণীরজা ছিল সবচেয়ে গ:ঃর্দ্বপূর্ণ, যাঁদও এর গৌরবের কাল ছিল 
স্ব্পস্হায়ী । প্রথমে কোশল ও পরে মগধরাজা সমভূমি অণ্গলের কর্তৃত্বের ব্যাপারে 
প্রাতদ্বন্থী ছিল । নদীর ওপর 'দিয়েই ছিল গাঙ্গেয় সমভামির বাঁপিজ্যপথ এবং সেই 
কারণে সমভ্বনি কর্তৃত্বের অর্থনোতক ও সামারক গুরৃত্ব বেশি ছিল । শেষপর্যন্ত মার 
চারাট প্রাতদ্বল্থী রাজা অবাঁশষ্ট রইল- _ কাশীরাজা, কোশলরাজ্য ( কাশীরাজ্যের 
নিকটস্হ ), মগধ ( বর্তমান দক্ষিণবহার ) ও বৃঁজদের গণরাজা ( নেপালের জনকপুর 
ও 'বহারের মজঃফরপুর জেলা )। 

ইাতমধ্ রাজাঁসংহাসনের আঁধকার বংশানক্রমিক হয়ে উঠল, আর রাজারা বোশর 
ভাগই 1ছলেন ক্ষা্রয় বংশোদ্ঠত । তবে রাজনোতক প্রয়োজনানূসারে অনাবর্ণের 
লোকেরাও রাজা হয়েছেন, এমন নাঁজর আছে । রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ 
এ সময়ে সর্বস্বীকৃত ধারপা ছিল। এই ধারণাকে আরো জোরদার করার জন্যে 
রাজারা মাঝেমাঝেই আনহজ্গাঁনক বাঁলদানের ব্যবস্হা করতেন । রাল্গ্যাঁভিষেকের পর 
রাজারা একবছর ধরে রাজস্য় যজ্ঞ চালাতেন । তার দ্বারা পৃুরোহিতরা তদের 
মন্্পৃত ক্ষমতার মাধ্যমে রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করতেন । এই প্রতীক 
অনুষ্ঠানাটর মধ্য দিয়ে রাজা পাব হয়ে উঠতেন ও দেবত্বপান্তযুন্ত মনুষ্ে 
রূপান্তারত হতেন । বছরের শেষে রাজা তার মল্মী, পারিবারের লোকজন ও 
প্রজাদের কোনো কোনো অংশকে বারোটি ম্ল্যবান রক দান করতেন তাদের 
আনুগতোর প্রাতপান হিসেবে । এই অনষ্ঠানের প্নরার্ধান্তি হতো আবার কয়েক 
বছর পরে, যাতে হজ্জের সাহায্যে রাজা পুনরধধৌবন পান । ৃ 

বাঁ রকমের যজ্ঞের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল অশ্বমেধ । একটি ধোৌড়াকে 
ছেড়ে দেওয়া হতো তার ইচ্ছেমতো বিচরণ করার জন্যে । আর রাজা তার ছুয়ে 
আসা সমস্ত অণ্ঠলের ওপর নিজের অধিকার দাঁব করতেন । কিন্তু এই অস্থমেধ যত 
শাস্মমতে কেবল পরম শান্তশালী রাজাদের জনোই 'নাঁদস্ট ছিল । তা সন্ত্বেও অনেক 
ছোট ছোট রাজাও অশ্বমেধ বন্য করতেন. এবং নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে 
ঘোড়ার ভ্রমণপথ নিশ্চয়ই তশরা স্বীবধেমতো নিয়াল্ঘিত করতেন । যজ্ঞ হতো 1বরাট 
আকারে এবং বছ পশুর প্রয়োজন হতো । দলে দলে পুরোহিতরা যজ্ঞের ব্যাপারে 
বাস্ত গ্কতেন | সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর ধরে হজের জশাকজমকের গল্প 
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করত। সন্দেহ নেই। এসবের ফলে সমালোচকরাও স্তিমিত হয়ে পড়ত এবং 
অপরিকে দেবতাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগের কথাটাও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে 
দাড়াতো । পুরোহতরাও সাধারণ মানুষ 'হসাবে গণ্য হতেন না, কেননা তারাই 
ছিলেন রাজার সঙ্গে দেবলোকের যোগাযোগের সেতু ॥ এইভাবেই রাজা ও পুরোহিত 
একজোট হয়ে নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করতে লাগলেন । 

কাশী, কোশল, মগধ ও বাঁজ রাজ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে রাজনোতিক প্রাধান্য বিস্তারের 
সংগ্রাম চলল প্রায় ১০০ বছর ধরে। শেষপর্যন্ত জয় হল মগধের । পরবতাঁ কয়েক 
শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারতের রাজনীতির মুলকেন্দ্র হয়ে রইল এই মগধ ॥ মগধের 
প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন 'বাস্বসার ॥ তিনি ছিলেন রাজনোতক দ্রদা্টসম্পবে 
দৃঢ়চেতা মানৃষ । একটি বড় রাজ্য যাঁদ নদপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে তার 
গুরুত্ব ও সন্ভাবনা ক হতে পারে তা তান বৃঝেছিলেন এবং মগধকে গড়ে তুলে- 
ছিলেন সেভাবেই | শ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর 'দ্বডতীয়ার্ধে 'বাস্বসারের রাজ্প্রাণ্ধি 
ঘটে । কোশল ও বৈশালশর রাজপারবারের সঙ্গে বৈবাহিক যোগাযোগ তার 
সম্প্রসারণবাদশী নীতির পক্ষে সযাবধাজনক হল ॥ এইভাবে নিজের রাজ্যের পাঁশ্চম ও 
উত্তর সীগান্ত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে দক্ষিণপূর্ব দিকে অঙ্গরাজ্য জয়ে বেরোলেন । 
অঙ্গ গাঙ্গেয় বন্ধীপের সামহাদ্ুক বন্দরগুলি 'নয়ন্মণ করত এবং তার সঙ্গে বর্মা ও 
পূর্ব-ভারতের বাঁণাজ্যক যোগাযোগ ছিল । ফলে অঙ্গ মগধরাজ্যের মূল্যবান অর্থ- 
নৌতিক সহায়ক হয়ে উঠল । 
, ১৪রারতীয় রাজাদের মধ্যে 'বাত্বসারই প্রথম দক্ষ শাসনব্যবস্হার গুরুত্ব উপলব্ধি 
করোছিলেন । তার মন্ীরা ছিলেন বাছা বাছা লোক এবং 'বাস্বসার কখনোই তাদের 
পরামর্শ অগ্রাহ্য করতেন না । কাজ অনুযায়শ কর্মচারীদের 'বাভল্ন শ্রেণীতে ভাগ 
করে দেওয়া হযৌছল। এভাবেই সং্ঠু শাসনব্যবস্হার 'ভীত্তস্হাপন হল। উত্তম শাসনের 
পক্ষে ভালো রাস্তাঘাটের গরুত্ব স্বীকৃত হল । সামাঁজক ও অর্থনোতিক ব্যবস্হার 
মূল 'ছিল গ্রাম । সরকার কর্মচারীদের ওপর ভার 'ছিল কৃষিজমি জরিপ করে 
ফসলের পাঁরমাপ হসাব করা । গ্রামের একজন প্রধান ব্যান্তর দায়িত্ব ছিল কর 
আদায়ের এবং সরকার কর্মচারীরা করের অর্থ নিয়ে আসত রাজকোষে । বেড়া 
দিয়ে ঘেরা গ্রামগুির চারদিকে ছিল মাঠ ও পশহচারণভাঁম । তার বাইরে 'ছিল 
পোড়োজাম ও জঙ্গল ॥। কেবলমান্র রাজার অনমাঁত নিয়েই জঙ্গল কেটে চাষ করা 
চলত, কেননা জঙ্গলগৃলি ছিল রাজকীয় সম্পান্ত | চাষের জমিতেও রাজার আঁধকার 
ছিল বলে ধরে নেওয়া হতো । তাই ফসলের কিছ অংশ (সাধারণত এক-যষ্ঠাংশ ) 
রাজা পেতেন কর হিসেবে । জাঁমতে চাষ করত শুদ্র চাষীরা ৷ তবে ব্যান্তগত মালি- 
কানার যেসব অজ্প জমি ছিল, সেগুলির চাষের জন্যে লোক ভাড়া করে আনা হতো । 
রাজাকে যখন রাষ্ট্রের প্রতণক 'হিসেবে ধরা হল, তাকে রাজ্যের ভূসম্বামী বলেও গণ্য 
করা হতো । ক্রমশ রাজা ও রাজ্য এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অপ্পন্ট হয়ে এলো এবং 
জমিতে রাজার অধিকার নিয়ে বিশেষ কোনো আপ্িও উঠত না। 

কৃষির উন্নাত নির্ভর করত শুন্ু চাষীদের ওপর, কেননা তারাই জঙ্গল সাফ করত । 
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কন এদের অনেকেই ভ্যামহাঁন চার ছিল বলে তাদের সম্মান ব্লমশ কমে আসছিল । 
এই সমবে শূত্রদের চেরেও নাঁচ শ্রেণীতে ফেলা হবোঁছল কছ- মানুষকে । তারা হল 
অস্পৃশ্য | সম্ভবত এই আঁদবাসী জাতরা আর্ধনের সাঞ্জজ্য 'বন্তারের ফলে রাজ্যের 
সীনান্তদেশে বিতাড়িত হয়েছিল, বেখানে তারা 'শকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করত । 
তদের ভাষার সঙ্গে আযর্দের ভাষার কোনো মল ছিল না। এদের প্রধান কাজ 
ছিল শিকার ও বেতের কাজ -_ যেগ্যালকে অত্যন্ত হঈন দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল । 

প্রীন্টপূর্ব ৪৯৩ সালে 'বাশ্বসারের ছেলে অজাতশক্র রাজা হবার আগ্রহে অধৈর্য 
হরে জের পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসলেন । সামারক আভধান 
করে তিনিও পতার মতোই রাজ্যের পাঁরাধ বাড়াতে উৎসাহী ছিলেন । মগধের 
রাজধানী ছিল রাজগৃহ । শহরটি বে কেবল সূন্দরই ছিল তাই নয়; এর চাঁরাঁদকে 

/পীাচটি পাহাড় থাকার ফলে রাঞধানীর স্বাভাঁবক সুরক্ষার ব্যুবস্হাও হয়ে গিষোছল । 
 বাঞজিধানীকে আরো সংরাক্ষিত করবার জন্যে অজাতশক্রু গঙ্গার কাছে পাটালগ্রানে 
একটি ছোট দুর্গ তোর করলেন ॥ পরবতাঁকালে এটিই সেই বিখ্যাত মৌর্য শহর 
পাটালপনন্ন নামে পারচিত হল | বিাশ্বসার জয় করোছলেন পূর্বদকের রাজা অঙ্গ । 
অজাতশন্রু আভগ্লান শুরু করলেন উত্তর ও পশ্চিম দিকে । কোশলের রাজা ছিলেন 
'অজ্বাতশক্রর মানা । কন তা সত্বেও তিনি কোশলকে নিজের রাজ্যের অন্তভূস্তি 
করে ফেললেন । পশ্চিমাদকের এই আভঘান চললো কাশীরাজোর অন্তরূান্ত পযন্ত । 
শ্বাজ রাজ্যসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ চলোছিল দাঘ“ ১৬ বছর ধরে এবং অজাতশন্্ মন্তীরা 
রাজ্যসমূহের এঁক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন ।* শেষপর্যন্ত জয় হল 
মগ্ধধেরই এবং পূর্ব-ভারতে মগ্গধই হল সবচেয়ে শান্তশালগ রাজা । 'বিশ্বসারের স্বপ্ন 
সার্থক হল। মগধের জয় হল প্রকৃতপক্ষে রাজতন্েরই জয় এবং রাজতচ্ঘ এইভাবে 
গ্বাঙ্গেয় সমভূঁমিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসল । 

কেবল 'বাস্বসার ও অজাতশন্রুর রাজনৌতিক উচ্চাকাওক্ষার ফলেই' যে মগধের উত্থান 
সম্ভব হয়েছিল তা নর, কেননা এদের পরবতাঁ দূর্বল রাদ্রাদের শাসনকালেও 
মগধ শাল্তশালী 'ছিল। মগধরাজ্যের স্াবধাজনক ভৌগোলিক অবস্হানের জন্যে 
+নয় গাঙ্গের় সমভূমকে নিয়ল্পণ করা সহজ ছিল । নদীপথ নিয়ন্ত্রণে থাকায় নদখ- 
বাঁণজ্য থেকে নিরামত কর আদায়ও সম্ভব ছিল। অঙ্গ জয়ের পরে অন্তদেশীয় 
বাণিজোর সঙ্গে যোগ হল বৈদোঁশক বাণিজ্য এবং তা ছিল রশীতমতো লাভজনক । 
মগধরাজ্য প্রাকীতিক সম্পদের দিক থেকেও সৌভাগ্যশালী ছিল । জাম ছিল- উর্বর, 
জঙ্গল থেকে সৈন্যবাহিনী পেত হাৰত, আর জঙ্গলের কাঠ বাঁড়ঘর তোরর কাজে 

ক এই বুদ্ধের যে বর্গন! পাওয়া! যায়- তাতে ছুটি নতুম অস্ত্র উল্লেখ আছে এবং সেগুলি মগবের 
সামরিক শক্তিতে অভডিনয সংযোজন ছিল। এগুপির একটি ছিল 'মহাঁধিলা কণ্টক'_ বড় 
বড় পাথরের টুকরে! নিক্ষেপ করবার জঙ্কে একটি গুলতির মতো বৃহং যন্ত্র। অপরটি ছিল 
“রিখমূশল'-_- ধারালে! ছুরি ও অন্তান্ত ছুঁচলো! জিনিস লাগানো রখবিশেষ। সারধি নিজে 
আবৃত স্থানে নিরাপদে লুকিয়ে বিশক্ষ যোদ্ধাদের ওপর দিয়ে রথ চালিয়ে দিয়ে অনায়াসেই 
স্থান কাটার মতে! তাদের শেষ করে দিতে পারত। 
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আসত । মাটির নিচের লোহার খান থেকে লোহা নিয়ে একাদকে যেমন উন্নত 
অস্প্শস্ম তোর সন্তব হয়েছিল, অন্যাঁদকে লোহার বৈদোশিক বাণিজ্য থেকেও যথেন্ট 
অর্থাগম হতো । 

অজাতশন্রর মৃত্যু হল খ্রীস্টপূর্ব ৪৬১ স্যালে। তশর পূর্বের পাচজন রাজাই 
পিতৃহস্তা বা ানকট আত্মীয়দের ঘাতক ছিলেন বলে শোনা যায়। এইসব দেখে 
উত্ত্যস্ত হয়ে মগধের লোকেরা এই পাচ রাজার সর্বশেষ রাজাকে খ্রীস্টপূর্ব ৪১৩ 
সালে রাজ্যচুত করল এবং তশর জায়গায় শিশুনাগ নামে একজনকে রাজ্যের 
শাসনকর্তা নিষুস্ত করল । 1শশনাগ বংশের শাসন চলল মাধ অর্ধশতাব্দী এবং 
এই বংগের উচ্ছেদ ঘটল মহাপদ্ নন্দের হাতে । তর বংশের শ্রাসনও ছিল স্বজ্পস্হায়শ 
এবং তশর অবসান ঘটল খ্রীস্টপূর্ব ৩২১ সালে । রাজবংশের এইসব দ্রুত পরিবর্তন 
ও দুর্বল রাজাদের শাসন সর্তেও মগধ বাইরের সমস্ত আক্রমণ ( যেমন, অবস্তা 
রাজ্যের আক্রমণ ) প্রতিহত করতে সমর্থ হয়োছল এবং গাঙ্গের সমভূমির অগ্রগণ্য 
রাঙ্গ্য হিসেবেই পারগাঁণত হয়েছিল । 

[শশুনাগ বংশের উচ্ছেদকারী নন্দদের জল্ম নাক নিচু বংশে । অনেকের মতে, 
নন্দহংশের প্রীতন্ঠাতা মহাপদ্ম ছিলেন শৃদ্রানী মায়ের সন্তান । আবার অনেকের 
মতে, মহাপন্নের বাবা ছিলেন নাপিত ও মা ছিলেন রাজসভার নরঙকী । এখানে 
উল্লেখযোগা যে নন্দবংশই অক্ষন্রিয় রাজবংশদের মধ্যে প্রথম । এর পর থেকে 
ভারতের আধক;ংশ উল্লেখযোগ্য রাজবংশই অক্ষান্য় ছিল এংং এ অবস্হা চলোছিল 
এক হাঙ্গার বছর পরে রাজপুত রাজবংশগনালর প্রাতিজ্ঞা পষন্ত। এযহগের আর একটি 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, ধমাঁয় গুরুরা জনেকেই ক্ষান্নয় থংশোদ্ুত ছিলেন অথচ 
কয়েকজন রাজা ছিলেন ব্রাহ্মণ । বণশশ্রম ধর্মের এই মিশ্রণ লক্ষণীয় । 

নন্দরাজাদের সম্পর্কে বলা হয়, তপরাই ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম সাম্রাজ্য 
নির্মাতা । মগধরাজ্য আগেই বেশ বড় ছিল । নন্দরাজারা রাজের সীমানা বাড়িয়ে 
1নয়ে গেলেন আরো দূরে । শ্লীজ্যজয়ের জন্যে তশরা এক বিরাট সেনাদল গঠন 
একরোছিলেন । গ্রীক লেখকরা সামারক শান্তর যে হিসেব 'দয়েছেন তা আতরঞজত 
বলেই মনে হয়, যার পাঁরসংখ্যান হল-_ ২০ হাজার অশ্বারোহনী, ২ লক্ষ পদাতিক, 
২হাঙ্জার রথ ও ৩ হাজার হাতি। কিন্ু আলেবজাগারের আক্রমণ শেষ হয়ে 
গিয়েছিল পাঞ্জাবেই । অতএব নন্দরাজাদের এই বিপুল সামারক শান্ত ব্যবহার 
করার কোন প্রয়োজন হয়ান । 

রাজ্যের স্হিতি ও শান্তর ভার একি উৎস ছিল জমির খাজনা । খাজনাই রাজ- 
কোষের অর্থাগমের প্রধান উৎস ছিল । জমি ছিল উর্বরা, প্রচুর ফসল হতো, 
অতএব খাজনাও ছিল যথেহ্ট । নন্দ্রাজারা নিয়ামত ও সংচাররূপে খাজনা 
আদায়ের জন্য আলাদা কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন । রাজকোষে ক্রমাগত 
অর্থাগমের ফলে নন্দরাজাদের ধনসম্পদের কাহনী প্রায় বিংবদন্তীর মতো হয়ে 
দাঁড়য়োছল । রাজারা অনেক খাল কািয়োছলেন ও ভালো জলসেচেরও ব্যবন্ছা 
করেছিলেন । এইভাবে ধারে ধশরে এমন একটা সাম্রাজোর সম্ভাবনা ভারতীয়দের 
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মনে উদত হল যার অর্থনোতিক: গঠন কাঁষাঁভাত্তক | কিন্তু নন্দরাজবংশের সমাধি 
ঘটল চন্দ্ুগহপ মৌর্য নামে এক ভাগ্যান্বেধী বুবকের হাতে । চন্দ্ুগৃপ্ধ [সিংহাসন দখল 
করলেন খ্রীস্টপূর্ব ৩২১ সালে । সুতরাং মৌধদের শাসনকালেই সাম্রাজ্য বিস্তারের 
কণ্পনা স্পন্টরূপ পেল । 

এবার ফিরে যাওয়া যাক উত্তর-পশ্চিম ভারতে | খ্রীস্টপূর্ব যষ্ঠ শতাব্দীতে 
ভারতের বাকি অংশ থেকে এই অণ্থল প্রায় 'বাচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । বরং পারস্য সভাতা 
ও সংস্কাতর সঙ্গেই এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল । প্রকৃতপক্ষে রাজ- 
নৌতকভাবে অন্টলাট 'ছিল পারস্যের আকমোনড (/011856176110) সাম্রাজ্যের 

অন্তত । প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৫৩০ সালের কাছাকাছি পারস্যের আফিমেনিভ সম্রাট 
সাইরাস হিন্দ্কুশ পর্বতমালা আতক্রম করে কাস্োজ, গাদ্ধার অঞ্চলের উপজাতিদের 
কাছ থেকে উপঢোকন আদায় করে যান'। 

হেরোডোটাস লিখেছেন, গান্ধার ছিল পারস্যের বিংশাঁততম প্রদেশ এবং এট ছিল 
আঁকমোনড সাম্রাজোর সবচেয়ে জনবহুল ও সম্পদশালী প্রদেশগযীলর অন্যতম । 
ভারতীয় প্রদেশগহাল থেকে ভাড়াটে সৌনকরা গিয়ে পারস্য সৈন্যদলের হয়ে গ্রীকদের 
সঙ্গে লড়াই করোছল শ্রীস্টপূর্ব ৪৮৬-৪৬৫ সালে । এদের বর্ণনা 1দতে গিয়ে 
হেরোভোটাস লিখেছেন, এরা সুতির পোশাক পরত ও নলখাগড়ার ধনুক, বর্শা ও 
লোহার ফলা লাগানো বেতের! তার দিয়ে যুদ্ধ করত । পারসা রাজদরবারে একজন 
গ্রীক চিকিৎসক থোঁসিয়াস খ্রীস্টপূর্ব পণ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধের উত্তর-পাঁশচম 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছ বর্ণনা 1য়ে গেছেন । এর 1কছ 1কছ]্ প্রয়োজনীয় এরীতহাণসক 
উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, 'কিন্বুংঅনেক 1কছুই কল্পনাপ্রস্ত । যেমন বাঘের 
বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন : 

বাঘের মুখের ভেতরে প্রাতি পাঁটিতে তিনসার করে দাত আছে । আর ল্যাজের 
প্রান্তে আছে হুল। কাছাকাছ লড়াইয়ের সময় বাথ ওই ছল বাবহার করে এবং 
দূর থেকেও অন্য পশ্র দিকে ওই হুল গুড়ে দিতে পারে ঠিক যেমন তাঁরন্দাজ 
তীর ছোড়ে ।১ 
গান্ধারের রাজধানী ছিল 'বখ্যাত শহর তক্ষশলা | গ্রীকরা বলত তকৃশিলা । 

এখানে বোদিক জ্ঞান ও ইরানের 'শিক্ষাদীক্ষার সমন্বয় হয়েছিল । পারস্োর অধশনম্থ 
অঞ্চল বলে অনেক গোড়া শ্রাঙ্গণ এই অঞ্চলকে অপার বলে মনে করতেন। কন 
পারস্যের নানা চিন্তার ছাপ দেখা যায় ভারতীয় জখবনের বাঁভন ক্ষেত্রে । পারস্যের 
1সগলোই-ধরনের মুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রা তোর হতে লাগল । খ্ীস্টপূ্ব 
তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের শিলালাপর প্রেরণা সম্ভবত পারস্যসম্রাট 
দারিয়সের শিলালাপ থেকেই এসোছিল ॥ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে বেশি 
ব্যবহৃত 'লাঁপ খরোচ্ঠী, সম্ভবত পারস্য বাবহৃত 'লাঁপ আযারামাইক থেকেই নেওয়া । 
ভারত ও ইরানের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের আরো বড় ঘটনা ঘটল কয়েক 
শতাব্দী পরে বোদ্ধধর্মে'র প্রসারের সময় । প্রথমাঁদকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গিয়ে পড়ল 
পারীসোর দার্শনশিক ও ধমাঁয় আন্দোলনের ওপর-_1বধশেবত ম্যানাকয়ান বিশ্বাসের 
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গুপর এর প্রভাব লক্ষণীয় । আবার পরে পারস্যের জরথ্স্ট্র মতবাদের প্রভাব পড়ল 
বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার ওপর | প্রায় শ্রীষ্টপূর্ব”৩৩০ সাল নাগাদ ম্যাসিডনের 

প্লাজা আলেকজাগারের পারস্যজয়ের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর পারসোর 
আধিপত্যের সমা্ি ঘটল । অজ্পাদন পরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতও আলেকজাগারের 
সৈনাদলের কাছে পরাজিত হল । . 

ত্ীষ্টপূর্ব ৩২৭ সালে ম্যাঁসিডনের রাজা আলেবজাগ্ার দারিয়ুসের রাজ্য জয় করে 
আঁকমোনিড সাম্রাজোর ভারতায় শগলিতে প্রবেশ করলেন । উত্তর-পণ্চিম ভারতে 
গ্লীক-অভিযান চলল প্রায় দুবছর ধরে + কিন্তু এীতহাসিক বা রাজনোতকভাবে সমগ্ন 
ভারতবর্ষের ওপর গ্রশক আঁভিষানের কোনো প্রভাবই পড়ল না। প্রাচটনতম কোনো 
ভারতীয় এীতহাসিক সূত্রের মধ্যে কোথাও আলেকজাগারের উল্লেখই খজে পাওয়া 
যায় না। মনে হয়, গ্রীকরা যেমন দ্রুত এসোঁছল, তাদের প্রস্হানও হয় তেমান 
প্রত । আলেকজাগার ভারতহর্ষে এলেন দারয়ুসের সাম্রাজ্যের পূর্ব-সীমান্তে 
পৌঁছনোর উদ্দেশ্য নিয়ে ৷ তাছাড়া গ্রক-ভূগোলাবদরা মহাসাগরের সমস্যাটারও 
একটা সমাধান খখজেছিলেন । অর্থাৎ, মহাসাগরের বস্তার ঠিক কোথা থেকে কোথা 
পর্যন্ত তা তশরা জানতে চাইছিলেন । এছাড়াও ভারতবর্ষের মতো একটি এশ্ববশালশ 
দেশের নাম তর বিজিত দেশের তালিকার অন্তর্ভুন্ত করাও আলেকজাগারের 
উদ্দেশ্য ছিল। পাঞ্জাবের পাচ?ট নদ আতিন্রম করে তশর অভিযান শেষ হয়ে গেল । 
কেননা, পন্টম নদণ পর্যন্ত পৌছে তশর সেনাবাহিনণ অস্ত্র রেখে বে“কে দাড়ালো--- আর 
অগ্রসর হতে চাইল না । এরপর [্হির করলেন, 'িদ্ধুনদের উপকূল দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে 
পৌছবেন ও সেখান থেকে ব্যাবলনে ফিরে যাবেন । সৈন্যবাহনশর একাংশ যায় 
পারস্য উপসাগর দিয়ে সমুদ্রপথে ও বাকি অংশ উপকূল অণুল 'দিয়ে.স্হলপথে । 
আলেকজাগারকে এই অভিযানের মধ্যে বেশ কয়েকাঁট যুদ্ধের সম্মৃখীন হতে 
হয়েছিল । এর মধ্যে হাইদাসপেসের যাদ্ধ বিখ্যাত-_ যেখানে আলেকজাগারকে 
িলাম অণ্চলের রাজা পুরুর সম্মুখীন হতে হয় । এছাড়াও অসংখ্য উপজাতি 
গোষ্ঠীকে দমন করতে হয়েছি--_ তাদের মধ্যে বিছু রাজতল্ঘ, কিছু ছিল প্রজাতম্ম । 
তারপর মাল্লোইদের দ্বারা আলেবজাগার আহত হবার পর গ্রণকরা চ্হানীয় 
উপজাতীয়দের ওপর প্রাতশোধ নিল। সিন্ধু অঞ্চলে সমগ্র অভিযানের সময়ই 
সৈন্যদের প্রাতক্ূল অবস্হার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল । বিজিত ভারতাঁয় অণলগুলি 
শাসন করার জন্যে আলেবজাগার গ্রণক শাসনবর্তা নিয়োগ বরে গিয়েছিলেন । 
নু আত তঙ্পাদন পরেই তণর মৃত্যু ঘটলে শাসনকর্তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে 
1গয়ে পশ্চিমাণ্চলে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টা করতে লাগলেন । 

এদেশে আলেবজাগারের আভিষানের কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বা 
সামাঁরক প্রভাব পড়েনি । কন তার সঙ্গে আগত গ্লীকদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতবর্ষ 
সম্পকে 'কিন্ু বিবরণ রেখ্ণেগেছেন 1 ওই সময়কার ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে এগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ । জানা যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখনো অনেক অনার্য রীতিনপাতর প্রচলন 
ছিল । খনাট আয-সং্কতির অগ্রগতি ঘটেছিল পৃবাঁদকে | ফলে উত্তর-পশ্চিম অন্গলের 
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সঙ্গে বিদেশীদের অবাধ যোগাযোগ ঘটল । গবদেশীদের আর্ধরা অপবিত্র (য়েচ্ছ ) 
বলে মনে করত। গণরাজ্য সম্পর্কে বারংবার উল্লেখ দেখে মনে হয়, মগধের 
সামাজ্য বস্তার সত্ত্বেও কছু কিছ: অণ্চলে তখনও গণরাজা বিলুপ্র হয়ে বায়ান । 

গ্রীক বিবরণে অনেক সময় কঙ্পনার অবাধ বিস্তার চোখে পড়ে। যাঁদও 
পরবতাঁ শতাব্দীগযীলিতে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘাঁনষ্ঠতর হওয়ার ফলে কল্পনার 
কিছুটা সংশোধন হয়েছিল । এইসব বর্ণনার মধ্যে আছে সত্য ও কল্পনার এক 
অন্ভুত সংমশ্রণ । 

আলেকজাগারের নৌ-সেনানায়ক নিয়ারকাস (1৩1015 ) ভারতীয়দের 
পোশাকের কিন বর্ণনা দিয়ে গেছেন ; 

গাছে জয্বানো তুলো থেকে ভারতীয়রা পোশাক তৈরি করে । কিন্তু অন্য স্মস্ত 
জায়গার তুলোর চেয়ে এই তুলো অন্রে বোশ শাদা । অথবা ভারতীয়দের 
গায়ের কালো রঙের জন্যে তাদের পোশাক এত উজ্জ্বল শাদা বলে মনে হয়। 
নিল্মাঙ্গে তারা সৃতোর যে পোশাক পরে তা হশট আর গোড়ালির মাঝামাঁঝ 
পর্যন্ত নেমে আসে । ওপরের পোশাক কিছুটা কাধের উপর ঝোলানো ও 
খানিকটা মাথার চারদিকে জড়ানো থাকে । ধন ভারতীয়রা হাতির দাতের 
তোর কানের গহনাও বাবহার করে। রোদ থেকে বাচবার জন্যে ছাতার ব্যবহার 
হয়। শাদা চামড়ার জবতোয় নানারকম কারুকার্য থাকে, এবং পায়ের 'নিচের 
চামড়ায় চিন্র-বাচন্ন করা থাকে । তা ছাড়া নিচেটা এত পুরু ষে জ্বতো পরলে 
লোকদের লম্বা দেখায় ।* 

এ ছাড়া উদ্ভট কাম্পানক ?ববরণের নমুনা আছে : 
***এক ধরনের মানুষের কথা শোনা যায় যা দশফুট লম্বা ও ছ'ফুট মোটা। 
এদের অনেকের নাক নেই । তার বদলে মুখের উপর দুটো ফুঁটো আছে । অনেক 

, মানুষ আছে যারা কানের মধ্য দিয়ে ঘুমোয় । তা ছাড়া এক ধরনের মানুষের 
কথা শোনা যায় যাদের মুখই নেই । এরা খুব শান্ত স্বভাবের লোক । এদের 
বাস গঙ্গানদীর উৎস অগ্চলে। বাষ্প থেকে পা্ট সংগ্রহ করে | এমন কিছ কিছ? 
জায়গা আছে যেখানে আকাশ থেকে প্রবল বীষ্টর মতো তাম্্রপাত হতে থাকে ।৩ 
পাঞ্জাবে আলেবজাগার বেশ কয়েকটি গ্রীক বসাঁত চ্ছাপন করে শিয়োছলেন । 

কিন্তু কোনোটিই শহর হয়ে উঠতে পারে নি ৷ কেননা, গ্রীকরা নিজেরাই কাছাকাছি 
শহরগাীলতে চলে গিয়োছল বা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভবঘুরে গ্রীকদের দলে 
মিশে গিয়েছিল । গ্রীক সেনাবাহিনী গ্রীস থেকে যাঘা শুরু করে পশ্চিম এশিয়া 
ও ইরান আঁতক্রম করে ভারতবর্ষে এসে পেীছেছিল । এইভাবে কিনতু নতুন বাণিজ্য 
পথ সৃষ্টি হল এবং পুরনো পথগলোও পুনরহজ্জীবত হয়ে উঠল । এই পথগুল 
উত্তর-পাশ্চম ভারত থেকে আফগানিস্তান ও ইরান হয়ে এশিয়া মাইনরে গিয়ে 
পেশছল। কয়েকটি পথ গেল পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগালর 'দিকে। এইসব 
বাণিজ্যপথের সাহায্যে ও ভারতের গ্রীক আধিবাসীদের আগ্রহে পূর্ব-পশ্চিমের 
বািঙ্য প্রসারিত হয়েছিল ৷ উত্তর-পাঁশ্চমান্চলের ছোট ছোট রাজতল্ ও গণরাজ্য- 
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গুলির উচ্ছেদ হয়েছিল আলেকজাগারের হাতে । তার প্রচ্ছানের পর এইসব অগ্ুলে 
একটা রাজনৈতিক শূন্যতা স্বাষ্ট হয়োছল। চন্দ্রগৃপ্ত মৌর্য এই অবঙ্থার পূর্ণ 
সদব্যবহার করোছলেন ও এই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যগহীলকে মৌর্য-সাম্রাজ্যের 

অন্ততূ্ধ করোছিলেন । 

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণজ্যের সম্ভাবনার ফলে 
শহরগহালর শ্রীবৃদ্ধ ঘটোছল । এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অণ্থলের বাণিজ্যপথ 
উচ্মৃন্ত হয়ে উত্তরাণ্লের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের আর একটি নতুন ক্ষেত তোর হল । 
উত্তর-্দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের এই সময়কালের স্তর থেকে খখড়ে পাওয়া গাঙ্গেয় 



৪২ | ভারতবর্ষের ইতিহাস 

উপত্যকার 'বাশন্ট কালো পালিশ করা মৃৎপান্র * ও লোহার ব্যবহৃত 'জানসপর 
দেখে মনে হয়, এই অণ্চলের যোগাযোগ ঘানম্ঠ ছিল । অবশ্য প্রধান বাঁপিজ্যপথ 
ছিল গঙ্গানদীর তীর 'দিয়ে-_ রাজগৃহ থেকে ( এলাহাবাদের কাছে ) কৌ শাস্বী 
পর্যন্ত । তারপর উজ্জীয়নশ হয়ে ব্রোচ পর্যন্ত । পাশ্চমের সঙ্গে বাহর্বাণজ্যের জন্যে 
প্রধান বন্দর রোচ । এ ছাড়া কৌশাস্বী থেকে গাঙ্গের় উপত্যকা 'দিয়ে উত্তরে গিয়ে 
তারপর পাঞ্জাব পেরিয়ে তক্ষশি্গা পর্যন্ত আর একটি পথ ছিল । চ্ছলপথে পাশ্চম- 
দিকের বাণজোর দ্বারপথ ছিল এটাই.। পূর্বাদকে গাঙগেয় বন্বীপ অঞ্চল দিয়ে উত্তর- 
বর্মার তরভ্াম ও দক্ষিণাঁদকে পূর্ব-উপকূল ধরেও বাঁণজাযপথের বস্তার ছিল । 

শহরের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে কারগরদেরও সংখ্যা বৈড়ে গেল। এরা সবাই 
সমবায় সংঘের বা "্রেণী'র অন্তর্ভৃন্ত ছিল। এক-একটি 'প্রেণী' শহরের এক-একটি 
[বশেষ অংশে বাস করত । ফলে এদের নিজেদের মধ্যে একটা ঘানিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে 
উঠত ও এরা এক-একটি উপবর্ণ 1হসেবে চিহত হতো । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলে 
তার বাপের পেশাই পৃরুযানদক্ষমে গ্রহণ করত | এই যুগের সমবায় সংঘগৃল অবশা 
ততটা উন্নত হয় নি যতটা পরে, প্রথম কয়েক খ্রীষ্টাব্দ বাঁণাঁজ্যক সংঘগখল হয়েছিল । 
দেশের এক-একাঁটি অঞ্চলে এক-একটি 'জিনিস গুচুর পাঁরমাণে তোর হতো ও গোটা 
দেশেই সেগলি বিক্রি হতো-_ যেমন, উত্তরাণুলের কালো পাঁলিশকরা মৃৎপান্র। 
মুদ্রাবাবহার আরম্ভ হবার পর থেকে বাবসার সুবিধে হয়োছিল | রুপো ও তামা দিয়ে 
মুদ্রা তোর হতো ও তার মধো ছিদ্র করা থাকত। ছাচে ঢালা তামার মুদ্রাও 
পাওয়া গেছে । সুদে টাকা ধার দেওয়ার রীতি ছিল-__ তবে সুদের পারমাণ সমপ্কে 
কিছু জানা যায় নি। বিলাসদ্রুব্যের ব্যবসা চলত দূর-দূরান্তরে আর সাধারণ 'জানিস 
বাকি হতো গ্ছানীয়*বাজারে । 

[লাপর ব্যবহার ক্রমশ সাধারণ মানুষের মধ্য ছাঁড়য়ে পড়ল, হয়তো বাঁণজ্যের 
বিস্তার এর জন্যে কিছুটা দায়ী । বষ্ঠশতাব্দীর লাঁপর নমুনা এখন আর পাওয়া বায় 
না, কিন্তু এই সময়কার সাহিত্যের মধ্যে লাপর ব্যবহারের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। 
এই সময় সংস্কৃত থেকে আরে অন্যান্য ভাষার উৎপান্ত ঘটল । মৃল*সংস্কৃত ভাষা 
ক্রমশ কেবল ভ্রাহ্মণ ও জ্ঞানী ব্যান্তদের ভাষা হয়ে উঠোছল । এ ছাড়া সংস্কৃতের 
সপীমত বাবহার ছিল.ঘোষণাপন্র, সরকারি দাঁললপন্ত ও বোদক অনহ্ঠানগনুলিতেও । 
কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার একটা জনাপ্রয় সংস্করণের প্রচলন ছিল, 
তার নাম প্রাকৃত। এরও আবার 'বাভন্ব আগ্াাঁলক রূপ ছিল। পাশ্চমাণ্চলের 
সংস্করণের নাম ছিল “সোঁরসেন?' ও পূর্বাণ্ুলের সংস্করণের নাম ছিল 'মাগধী” । 
সংস্কৃতের ওপর 'ভীত্ত করে আর একাটি ভাষা প্রচলিত 'ছিল-_ পাল । এটও এঁসব 
অঞ্চলে বাবহৃত হতো । বুদ্ধদেব যখন তার শিক্ষা প্রচার করতে চাইলেন তখন বৃহত্তর 

* উত্তরাঞ্চলের কালে। পালিশকর1 মৃৎপাত্র (যাকে এ. 9. ৮, বল! হয়) এই সময়কার সবচেয়ে 
উন্নত মৃৎপাত্র ছিল। রুঙ ছিল কখনে। কুচকুচে কালো, কখনে! ধুর, কিংবা ইন্পাতনীল। 
এর খ্বার1 মৃৎপাত্রগুলিতে একট] আলাদ। জৌলুস আসত। তবে এই শৌখিন পালিশ থাকত 
প্রধানত ছোট ছোট রাটি ও ছোট পাজ্রে। 
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জনসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে তান বেছে নিয়োছলেন মাগধী ভাষা । 
শহরের বিস্তার, কারিগরদের সংখ্যাবৃদ্ধ, ব্যবসা-বািজোর দ্রুত প্রসার-_- এই 

সমদ্ত সামাজিক ও অর্থনৌতক পাঁরবর্তনের যোগাযোগ ছিল আর-একটি বিষয়ের 
সঙ্গে । তা হল ধর্ম ও দার্শীনক চিন্তাভাবনা । শহরে নূতন ও পুরাতনের যে সংঘাত 
দেখা দিল, তা এই' পাঁরবর্তনকে দ্রুততর করে তুলোছল । এর মধ্য দিয়ে মানাঁসক 
সজীবতা ও মৌলিক চিন্তাধারার যে প্রাচুর্য দেখা গেল, পরবতর্ণ শতাব্দীগ,জিতে তার 
এত বেশি 'নিদর্শন মেলে না। আগের ধূগের তপস্থী ও ভ্রামামাণ তাককের দল 
নতুন নতুন 'চন্তা ও দার্শীনক ভাবনার একটা এীতহ্য গড়ে তুলোছলেন। 'নামন্তবাদ 
থেকে জড়বাদ সবই এই ভাবনার পাঁরধিতৃন্ত ছিল । অজশীবক নামে একদল দার্শানক 
ছিলেন, ধাদের বিশ্বাস ছল, আগে থেকেই পৃঁথবীর সমস্ত কু শ্থির হয়ে আছে। 
মানুষের সামান্যতম কাজকর্ম ও ব্যবহারও 'নিম্লাতর দ্বারা পূর্বানার্দষ্ট এবং 'কন্কুতেই 
তার পাঁরবর্তন সম্ভব নয় । এই মতবাদে বিশ্বাসী সন্ন্যাসীরা অজশবক বলে পাঁরাচিত 
হতেন। তপস্যা করেই তারা জ্রীবন কাটাতেন। এ ছাড়া অনেক 'িরাশ্বরবাদশ 
গোম্ঠীও ছিলেন । এ+দের মধ্যে চার্বাকরা সম্পুর্ণ জড়বাদ প্রচার করতেন । মানূষ 
এসেছে ধূলিকণা থেকে এবং তাকে ফিরেও যেতে হবে ধ্াীলকণাতেই । আজত কেশ- 
কম্বালন মানুষের ব্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন : 

মানুষ চারাট মূল পদার্থ দিয়ে তোর । ম্ৃতার পর মাটি চলে যায় মাটিতে । জল 
চলে যায় জলে ! আগান মেশে আগানে । বায়ু উড়ে যায় বায়ুতে । আর তার 
চেতনা বিলীন হয় মহাশূন্যে । চারজন শববাহক মৃতদেহ নিয়ে যায় শ্মশানে । 
শববাহকরা যতক্ষণ গল্প করতে থাকে ততক্ষণে মানুষটির হাড়গ্ীল পুড়ে বন" 
কপোতের ডানার রঙ পায়। তার জীবনের সমস্ত দাগের 'হসেব পুড়ে ছাই হয়। 
যারা 'ভক্ষাদানের উপদেশ দেয় তারা নির্বোধ । যারা দেহোত্তর আস্তত্বের কথা 
বলে, তারা মিথ্যা বাকৃবিস্তার করে । শরারের যখন মৃত্যু হয়, মুর্খ আর জ্ঞানী 
সকলেই সমানভাবে নিশ্চিহ হয়ে যায় । মৃত্যুর পর িছ? বাকি থাকে না 1৫ . 
এইসব গোম্ঠীদের খুব সুনজরে দেখা হতো না এবং প্রাচীনপন্থীরা এদের সম্পর্কে 

গাহ্ত ক্রিয়নাকলাপের আভিযোগ করতেন । ব্রাহ্মণদেরই রাগ ছিল বোঁশ, কেননা 
জড়বাদশরা পুরোহিতদের অর্থহাশীন অন্ঠানগুলি সম্পর্কে আপাতত তুলতেন । অথচ 
এই অন:ষ্ঠানগহীলর ওপর পুরোহিতদের জর্গীবকার্জন নির্ভর করত । প্রকৃতপক্ষে জড়- 
বাদী দর্শন সম্পকে ভালোভাবে জানা কঠিন, কেননা পৃরোহতদের লেখায় এই 
দর্শনের প্রকৃত চেহারা এতটা অস্পস্ট হয়ে গেছে যে কিছাাদন আগে পর্যন্ত ধারণা 
'ছিল-__ ভারতীয় দর্শন মোটাম7াটভাবে জড়বাদকে পাশ কাটিয়েই এসেছে । 
এই সমস্ত ধমাঁয় গোম্তীর মধ্যে টিকে রইল রেবল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম । জৈন 

ধ্যান-ধারণার প্রচার চলছিল প্রীপ্টপূর্ব সণ্ুম শতাব্দী থেকেই । 'কন্ধু পরব 
শতাব্দীতে মহাবীর সেগ্দালকে একটা স্পস্টরুপ দিলেন । ( 'জৈন' শব্দাট এসেছে 
“জন' শব্ব থেকে, অর্থাৎ [োবজেতা ৷ এখানে বিজেতা মানে মহাবীর । ) মহাবীর 
তার ও০ বছর বয়সে (সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ৫১০ সালে) ₹ংসার ত্যাগ করে সন্বযাসগ্রহণ 
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করলেন । বারো বছর ধরে নানা জাযুগায় সতের সন্ধ্যানে ঘ্বরে বেড়ানোর পর তার 
পরম উপলব্ধি ঘটল । তার উপদেশের প্রচার গাঙ্গেয় সমভূঁমি অণ্চলেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। পরবতর্শ শতাব্দধগলিতে অবশা পশ্চিমাঞ্চলে জৈনধর্মের প্রসার ঘটল (এ 
অণ্চলে এখন ২০ লক্ষ জৈনধমণাবলম্ব আছেন )। এ ছাড়াও এ ধর্ম ছাড়িয়ে পড়ে উত্তর- 
ভারতের কিছ; অংশ ও দাঁক্ষণ-ভারতের মহাঁশূরে । 

জৈনধর্মের উপদেশাবলশ প্রথমাদকে মৌখিক পদ্ধীততেই সংরক্ষিত হাঁচ্ছল | তার- 

পর খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এগ?ীল সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হল । শেষপর্যন্ত 

খীস্টীয় পণ্চম শতাব্দীতে উপদেশাবলণর সর্বশেষ সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয়েছিল । জৈনধম 

নরাশ্বরবাদশী। এই মতবাদের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশেষ কোনো সম্পক নেই । 
এই মতবাদ অনুযায়ী, প্হ্মাণ্ডের ক্রিয়াবলাপ এক শাশ্বত নিয়মে নিয়ল্লিত এবং 
উত্থান ও পতনের মহাজাগাঁতিক তরঙ্গের আসাযাওয়া চলেছে নিরন্তরভাবে । 
জগতের সমস্ত কিছুরই একটি আত্মা আছে । আত্মাকে পাবন্র করে তোলাই হল 
জশবনের উদ্দেশ্য । পাঁবন্ত আত্মা দেহ থেকে নিক্কৃতি পেয়ে পরম সহখের জগতে বাস 
করে। উপাঁনষদে যেমন বলা হয়েছে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই আত্মার পাঁবন্রতা আসে, 
জৈন মতবাদে তা স্ববার করা হয় না; কেননা জ্ঞান হল একটি আপোক্ষক গহ্ণ ॥ 

এ প্রসঙ্গে ছয় অঙ্কের হস্তখদর্শনের কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে । কোনো অন্ধ বলল, 

সে হাতি হোয় নি ছংয়েছে একট দাঁড় । আর-একজন বলল, সে ছংয়েছে একটা 

সাপ। আর-একজনের ধারণা, সে ছঃয়েছে একটা গাছের গাঁড় । প্রত্যেক মানুষই 
সার্মাগ্রক জ্ঞানের অংশমান্রের পারচয় পায়, অতএব মীন্তর জন্যে জ্ঞানের পথ 

নর্ভরযোগা নয় । স্সমঞ্জস জীবনযান্রার মধ্যেই আত্মা পাত্র হয়ে উঠবে-_ এই হল 
জৈনদের 'ীবশ্বাস। কিন্তু মহাবীরের মতে, একজন সম্নযাসীর পক্ষেই কেবল সেই 
সসমঞ্জস জীবনযাপন সম্ভব । আহংসাকে এতদূর গুরুত্ব দেওয়া হল যে, অজ্ঞাতসারে 
একটি পিম্পড়েকে মাঁড়য়ে দিলেও তাকে পাপ বলে গণ্য করা হতো । আহংস্ 

জৈনদের চিন্তাধারা ও কার্ষকলাপকে বিশেষভাবে 'নয়ান্তঘত করেছে । এমনাক 

জৈনরা মসালন কাপড়ের একট। মুখোশ পরে মুখ ও নাক ঢেকে রাখে যাতে ভ্গল- 

ক্মেও কোনো ক্ষুদ্রাতি্ষুদ্র কট শ্বাসের সঙ্গে ঢুকে বিনষ্ট না হয়। ব্যবসায়া 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্ম" দ্রুত প্রসার লাভ করল । কিন্তু কাষিজীবীদের পদ্মে জৈন- 

ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হল না কেননা আহংসার ওপর অত জোর দিলে চাষের সময়ও 

কণটপতঙ্গ মারা চলত না । যাদের অন প্রাণীর জবন 'িপন্নকার পেশা, জৈনধমে 

তাদেরও কোনো শ্থান ছিল না। সতরাং জৈনধর্মের লোকদের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য 

পেশা হিসেবে নেওয়াই সন্তব ছিল । তা ছাড়া এই ধর্মে মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দেবার 

ফলে র্যবসায়শদের এর প্রাত একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল । ব্যন্তগত সমস্ত 

পরিমাণ সম্পকে" খুব কড়াকড়ি ছিল জৈনধর্মে । কিন্ধু জৈনরা ব্যান্তগত সম্পান্ত অর্থে 

জমিজমা বোঝাতো । ক্রমশ জৈনরা উৎপাদিত শিল্পদ্রবোর 'বানময়ের ব্যাপারে দক্ষ 

হয়ে উঠল | তা ছাড়া কেউ কেউ দালালশীর কাজও করত । এইভাবে শরহর-সংস্কাতির 

প্রসারের সঙ্গে জৈনধর্মের একটা সম্পক' তোর হয়ে গেল । পশ্চিম উপকূলে নৌ- 
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বাণিজ্গোর সুবিধে ছিল । নদের কেউ কেউ মহাজনণী কারবার শুরু করল, আবার 
কেউ কেউ পণাদ্রব্য নিয়ে সাগরপ।ড় দিল । 

মহাবীর ও গোঁতমবদদ্ধ, দহ'জনে ছিলেন সমসামাঁয়ক । কিন্ধু নতুন ধর্মের প্রচারক 
হিসেবে বদ্ধদেবেরই খ্যাত বোঁশ। সারা এশিয়ায় বৌদ্ধধ্মই প্রধান ধম" হয়ে 
দাড়ালো । বৃদ্ধ (আক্ষারক অর্থে জ্ঞানপ্রাঞ্ত ) এসেছিলেন শাক্য উপজাতণয় 
গণ্রাজ্য থেকে। তার বাবা ছিলেন ওই উপজাতির ক্ষতিয়প্রধান। বৃদ্ধের 
জাঁবনকাহনীর সঙ্গে ষীশহখ্রীস্টের জখবনকাহিনধর অনেক মিল দেখা যায়। যেমন, 
“তশাদের মায়েদের অলৌকক উপায়ে গর্ভধারণ, শয়তানের প্রলোভন, ইতাদি। 
বুদ্ধের জন্ম হয়েছল খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৬ সালে । রাজপ্রাসাদের জীবন তখর কাছে ক্রমশই 
অসহ্য হয়ে উঠাঁছল। তারপর একরাতে হঠাৎ গৃহত্যাগ করে [তান সন্্যাসগ্রহণ 
করলেন । ছয়বছুর কঠোর কৃচ্ছুসাধনের পর বৃদ্ধের মনে হল, সন্ব্যাসের মধ্যে মানত 
নেই । ধ্যানের সাহায্যে তান ম্ন্তর উপায় অনুসন্ধান শুরু করলেন। ঠিক 
উনপণ্টাশ দিন পরে তর 'দিব্য জ্ঞানলাভ হল এবং পৃঁথবীতে দুঃখকছ্টের কারণ 
[তান উপলান্ধ করতে পারলেন ৷ বারাণসণ ধেকে চার মাইল দূরে সারনাথের স্বগ- 
উদ্যানে তান প্রথম তর উপদেশ প্রচার শুর করলেন । প্রথম শিষ্য হলেন পীচজন। 

এই প্রথম উপদেশ ধর্মচক্রের প্রবর্তনরূপে খ্যাত হয় এবং একে 'ভাত্ত করেই রচিত 
হয়েছে বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য উপদেশ ॥ এর মধ্যে ছিল চারা মহৎ সতা ( যথা-_- এ 
পৃথিবী দহঃখময়, দুঃখ আসে মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে, আকাতক্ষা দূর হলেই মুক্তি 
সম্ভব, এবং এই মাান্তর জন্যে অম্টাঙ্গক মাগ্গ অনুসরণ করা প্রয়োজন )। এই অম্টাঙ্গক 
মার্গে ছিল আট'ট নিয়ম ( যথা __ সৎ ধারণা, সং'সদ্ধান্ত, সতবাক্য, সৎ আচরথ, সং- 
“বৃত্ত, সং চেষ্টা, সং স্মৃতি ও ধ্যান । এগযালর সবগ্াঁলকে মিলিয়ে বলা হতো মধ্যপন্থা )। 
এইসব 'নয়ম অনুসরণ করে সুষম ও পারামিত জখবনযাপন সম্ভব । এই উপদেশ 
বোঝবার জন্য জাঁটল দর্শনান্তার প্রয়োজন ছল না। উপদেশের মধ যে য্যান্ত- 

বাদিতা ছিল তা বৌদ্ধধমের মধ্যে হেতুবাদকে গুরত্ব দেবারই একটা উদাহরণ মাপ । 
তা ছাড়া এই চিন্তাধারার মধ্যে দেব হস্তক্ষেপের কোনো প্রশ্নই হিল না । পরম মনুন্তির 
পথ হল পুনর্জন্ম-চক্কের বাইরে বৌায়ে এসে নির্বাণলাভ | সুতরাং বৌদ্ধমতে মনন্তর 
পথে পৌছতে গেলে তার মধ্যে কর্মকলের একটা জ্মকা এসে পড়ে । বৃদ্ধ জাতভেদ 
মানতেন না বলে বৌন্ধধর্মে ব্রাহ্মণদের ধারণা-মতো কর্মফল অনুযায়ী জাতিভেদের 
কথা মানা হতো না। বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদীও, কেননা ব্রহ্মাণ্ডে একটা স্বাভাবক 
উত্থান-পতনের নিয়ম রয়েছে বলে বিশ্বাস ছিল ৷ এর মধ্যে ঈশ্বরের কোনো প্রত্যক্ষ 
ভূমিকা নেই। এ জগৎ আগে ছিল এক পরমশান্তর স্হান, কিন্তু বাসনার কাছে 
মানুষ আত্মসমর্পণ করার পর থেকেই দ:ঃখের স্চনা । প্রথম দিককার বৌদ্ধধর্মে সমস্ত 
রকম ব্রা্ষণ্য আচার-অনংচ্ঠান বাদ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু শাস্ববাহভূঞত অথচ 
জনাপ্রয় দা) প্রথা, - বৃকপ্জা ও সমাঁধস্তুপ নর্মাণ বৌদ্ধরাও গ্রহণ করার ফলে 
সাধারণ মানূষের পৃজাপদ্ধাতর সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংযোগ চ্ছাঁপিত হল। 

বৌদ্ধধর্মে' সংঘের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ছিল... বোদ্ধাভক্ষুদের সম্প্রদায় প্রাতত্ঠিত 
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হল-__ ধারা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ধর্মপ্রচার ও ভিক্ষা করে দিনযাপন করতেন। 
ফলে ধর্মের মধ্যে একটা প্রচারমূলক ও জনাহতকর রূপ দেখা দিল । ক্লমশ শহরের 

' কাছাকাছি অণ্লে সন্যাসী ও সন্ন্যাসনীদের জন্যে বিহার হ্থাপন করা হল যাতে 
ভিক্ষা পেতে স্বাবধে হয় ॥ বৌদ্ধমণঠ প্রাতষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রচার বেড়ে গেল, 
কেননা শিক্ষাদান এখন আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না । সমাজে সর্বস্তর 
থেকে সন্নযাসী ও সম্গ্যাসনীদের মধ গ্রহণ করার ফলে শিক্ষা সমাজের সব শ্রেণীতেই 
ছাঁড়য়ে পড়ল । গোড়া ভ্রাঙ্মণরা যেখানে মেয়েদের ভ্রমশ নানা 'বাঁধ-নিষেধের মধো 
বেঁধে ফেলোছলেন, বৌদ্ধরা সন্নযাঁসনীদের জন্যে আলাদা মঠস্ছাপন করে স্ম্ী- 
স্বাধীনতার একটা বৈপ্লাবক পদক্ষেপ নিলেন।* মঠগলির পাঁরচালনা হতো 
গণতামিক পদ্ধাততে এবং তার সঙ্গে গণরাজোোর গণসভার একটা মিল ছিল। মাসে, 
দ্'বার করে 'নয়মিত সভা বসত এবং সেখানে প্রকাশ্য স্বীকারোন্তির ব্যবচ্ছা ছিল 

বৃদ্ধদেবের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর পরে বৌদ্ধধর্মের অনশাসনগুণীল সংগ্রহ করা 
হয়। তার ফলে এগ:লির কালানক্রম নাঁদষ্টভাবে জানা কঠিন। পরে ভক্তদের 
দ্বারা আতীরম্ত সান্নাবষ্ট অংণগ্হীলকে পৃথক করাও সহজ নয় | বৌদ্ধধর্ম তার নিজের 
উৎপাত্তন্ছল এবং প্রচাবের দেশগালিতে নানাভাবে পারবাতিত হয়েছে । সবচেয়ে 
প্রাচশন নমূনা রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ?সংহলের থেরবাদের মধ্যে । বৌদ্ধধর্মকে 
যখন ব্রাহ্মণ/বাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হল, বৌদ্ধধর্মেও দার্শানক তত্তববিচার 
সান্নীবত্ট হল । তার ফলে বৌদ্ধধর্মের মূল সরল ব্যাখ্যা অনেক জাঁটল হয়ে উঠল । 

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ছিল । দাট ধর্মেরই প্রচারকরা 
এসেছিলেন ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী থেকে । তশরা ব্রাহ্মণদের গৌড়ামির বিরোধ ছিলেন, 
বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন, এবং পশন্বাল প্রথার বিরোধী ছিলেন । উভয় ধম'ই 
সমাজের 'নম্নশ্রেণীর মানুষদের আকর্ষণ করে । বৈশ্যরা ধনী হওয়া সত্ত্বেও সমাজে 
তেমন সম্মান পেতেন না, আর শ্দ্ররা তো অত্যাচারত শ্রেণী ছিলেনই । 
জাতিভেদকে সরাসার আক্রমণ না করলেও বৌদ্ধধম“ ও জৈনধর্ম বণণশ্রমের বিরোধী 
ছিল এবং এগাীলকে বর্ণভেদহীন আন্দোলন বলা চলে । এইভাবে সমাজের নয়বণের 
মানুষ নিজের বর্ণত্যাগ ক'রে নতুন এক বহন গোচ্ঠীতে যোগ দেবার সুযোগ 
পেখু.। শ্রাহ্মণদের পৃজার্চনার মতো এই দুই ধর্মের পুজার্চনা অত ব্যয়বহুল ছল 
না বলেও নিম্নশ্রেণীর মানুষ এর প্রাত সহজে আকৃষ্ট হয় । 

* সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণের যতটুকু অধিকার ব্রাহ্গণর1 দিয়েছিলেন 
পরবীধুগে ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মসংস্কারক ও সমাজসান্কারকর। তাকে অত্যন্ত সীমিত বলে 
মনে করতেন এবং ওই স্বাধীনতার প্রসারে উৎসাহ দিয়েছিলেন । ধেষন, তামিল ভতিবাদ 
আন্দোলন এবং উনিশ শতকে ব্রাঙ্মদমাজ ও আর্সমাজ। 

1 এই ঘটনা আবার ঘটেছে মাত্র গত দশকেও। মহারাধ্রের বহু দলিত প্রেশীভুক মানু 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ২,৪৮৭ জন বৌদ্ধ ছিল। ১৯৬১ সালের আদম- 
জুমার অনুযারী বৌদ্ধদের সংখ্য। বেড়ে হয়েছে_-৩,২৫০,২২৭ জন। মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে যে “" 
*, জক্গ বৌদ্ধ আছে, তার] প্রায় সবাই সমাজের অন্পৃন্ত ও তগলীলী জেখীতু মানুষ । 



বিভিয গণরাজয ও রাজ্য | 9৭ 

রাজনাবর্গকে "শিষ্য 'হসেবে গ্রহণ করতে বদদ্ধদেবের আপাতত না থাকলেও তখর 
ধর্মপ্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের নিচুশ্রেণীর মান:ষ। সেই কারণেই তিনি 
সংস্কৃতের বদলে বেছে নিলেন অন্য একি বহুল প্রচলিত ভাষা--মাগধণ | বাবসায়ণী, 
কারিগর ও কাঁষিজীবা শ্রেণীর লোকেরাই প্রধানত বৌদ্ধধর্মের গ্রাত আকৃম্ট হল। 
াক্মণ বৌদ্ধদের কথাও অবশ্য শোনা যায়। তবে অন্য ব্রাহ্মাণরা এদের বর্ণচুুত বলে 
জ্ঞান করত । ক্ষতিয়রাও বৌদ্ধ ও জ্রৈনধর্মের অনুগামী হয়েছিল । অবশ্য ক্ষিয়দের 
পক্ষে এই দুই ধর্মের আহংসার আদর্শকে মেনে নেওয়াটা একটা আপাতাবরোধী 
ব্যাপার । কিনতু যেসব ক্ষার়েগোচ্ঠী বোদ্ধধর্মের আশ্রয় নিযৌছল তাদেব পেশা শুধ, 
যুদ্ধই ছিল না। 

বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম-_ প্রচীলত সংস্কারাববোধী এই দুই ধর্ম প্রসাবলাত কবোঁছল 
মূলত শহরাণ্লের নিয়শ্রেণীর মানুষকে কেন্দ্র করেই ৷ পরবত শতাব্দীগ্যালতে এই 
বোশ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ভীন্ত-আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে । সংস্কারপন্থী ধমীঁয় 
নেতারা প্রবতাঁকালেও ওই শহরাঞ্চলের নিম্শ্রেণীর মানুষদেরই অনুগামী হিসেবে 
পেয়েছিলেন | এ'দের ধমাঁয় মতবাদের মধ্যে সামাজিক 1দকটাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া 
হতো । ্রীপ্টপূর্ব ষণ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে বাণিজোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটা 
অর্থমৌতক সচ্ছলতা লক্ষ্য করা যায়। যাঁদও ত্রাদ্ষণ ও ক্ষানদের হাতেই ছিল 
রাজনৈতিক 'নয়চ্নুগ, বাবসায়ী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নাতি তখন তুঙ্গে'। রাহ্মণ্যবাদের 
পাঞ্টা জবাব 'হাপেবে জনা বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মকেই বেছে নিলেন। 



৪ 

সাআ্রাজ্যের উত্থান 
৩২১--১৮৫ ভ্রীস্টপূর্বান্ষ 

খ্ীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌরধদের আগমনের পর থেকে নানা সৃত্ন থেকে 
ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। এ সময়ের রাজনৌতক চিনে জাঁটলতা 
অপেক্ষাকৃত কম, কারণ বিরাট এক অণ্চলের একক ক্ষমতার সর ছিল মৌর্য শাসকদের 
হাতে । রাজনোতিক বাবস্থার মধ্যে একটা নার্দ্ট ধশচ গড়ে উঠতে লাগল । 
আগেকার শতাব্দীগ্বালর তুলনাম এই যুগ সম্পর্কে অনেক বেশি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
আসা সম্ভব হয়েছে । 

নন্দরাজবংশের 'সংহাসনের উত্তরাধিকার হয়ে এলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ 
শ্রীষ্টপূর্ধাব্দে । তানি তখন মান পণচশ বছরের যুবক । কোটিলা নামক এক শ্রাঙ্গণ 
লেন তশর ?সংহাসনারোহণ ও রাজ্য পাঁরচালনার ব্যাপারে প্রধান পরামর্শদাতা 
ও আভভাবক। মগধ আঁধকারের মধ্য দিয়ে নতুন রাজবংশ প্রাতঘ্ঠার সূচনা হল। 
চন্দ্রগ্্ ছিলেন মোরয়া উপজাতিভ্বন্ত | কন তর বর্ণ ছিল নিচু-_সম্ভবত বৈশ্য । 
নন্দদের তুলনায় চন্দুগপ্র ও তশার সমর্থকদের সামারক শান্ত কম ছিল । কিন্তু চাণকোর 
ক্টববীদ্ধ চল্দ্ুগৃষ্তের সহায় হল । নন্দদের রাজ্যের সশমান্তবতাঁ অণ্চলগীলিতে তারা 
গোলযোগ বাধিয়ে তুললেন । তারপর ধশরে ধারে এাগয়ে এলেন রাজ্যের কেন্দে। 
চল্দুগুপ্চ কিভাবে এই রাজনৈতিক কৌশল শিখলেন সে সম্পকে একাঁট কাঁহন? 
আছে : চন্দ্ুগৃপ্ত ছোটবেলায় একবার দেখোছলেন যে এফাট শিশ? পানের মাঝখান 
থেকে খাবার তুলে মূখে দেবার জন্যে তার মার কাছে বকযীন খাচ্ছিল ; কেননা, 
পানের মাঝখানের খাবার ধারের অংশের খাবারের চেয়ে বেশি গরম থাকে । 
গাঙ্গেয় সমভূমিতে আঁধপত্য বিস্তারের পর চন্দুগ: অগ্রসর হলেন উত্তর-পশ্চিম 
দিকে । আলেকজাগারের প্রশ্থানের পর ওই অণ্চলে তখন কিছুটা রাজনৈতিক শূনাতা 
গবরাজ করাঁহল। সম্ধনদের তীর পর্যন্ত সমগ্র অণ্চল তান সহজেই আঁধকার 
করলেন । এখানে এসে চন্দ্গপ্তকে থামতে হল, কারণ গ্রীক সেলাসিভ (১৪154০1৪) 
রাজবংশ তখন পারস্যে সংপ্রাতম্ঠিত এবং তারা সহজে 'সিন্ধৃতীরবতাঁ অঞ্ুলগর্ণীল ছেড়ে 
দেবার পান্ধ ছিল না। অতএব, সামারকভাবে চন্দুগুপ্ত সৈন্াবাহনী ফিরিয়ে নিয়ে 
চললেন মধা-ভারতে । নর্মদা নদীর উত্তরাণ্ুল পর্যন্ত তর সাম্রাজ্য বিস্তৃত 'ছল। 
কন্ু ৩০৫ খরীপ্ট পূর্বান্দে চন্দ আবার আঁভিষান শুর; করলেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ; 
সেলুকাস নিকাতরের (59194045 1118%৩। ) বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ হল ৩০৩ 

খীস্টপূর্বান্দে । বর্তমানে যেখানে আফগানিস্তান সেই অণ্চলগদাল চম্দুগু্ত লাভ 
করলেন। চল্্রগষ্ঠ-অধিককৃত ভূখণ্ডের ব্যাঞ্ত হল সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সমভূমি ও সুদূর 
উত্তরনপাণ্চম অগ্চল পর্যন্ত । যেকোনো দেশকালের মাপকাঠিতেই এই সাম্নাজাকে 
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বিশাল বলা চলে । 

সেলদীসড রাজের সঙ্গে য্যদ্ধাবগ্রহ সত্বেও দুই রাজোর মানৃষের মধ্যে বন্ৃত্বপূ্ণ 
সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল এবং তারা পরস্পরের সন্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক ছিল । গ্রীক লেখার 
মধ্যে সাগুুকোট্রস চেন্দ্গনন্ত) সম্পর্কে বারবার উল্লেখ দেখা যায় । যুদ্ধের পর ৩০৩ 
ধীষ্টপূ্বান্দের সাঁ্ধচন্তর মধ্যে একটি 'বিবাহবন্ধনেরও ব্যবস্থা হয়েছিল । তবে এ 
সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না । সম্ভবত সেলদুকাসের এক কন্যার 'আগমন ধটে- 
ছিল মৌর্যবংশে । সনতরাং তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন গ্রশক মাহলারও আগমন 
স্বাভাবক | সেলকাসের পরত দূত গেগাচ্ছিনিস অনেক বছর পাটালপুনে কাটিয়ে- 
ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান পাঁরভ্রমণ করোছলেন । দই রাজোর মধ্যে নিয়মিত 
দূত বিনিময় ও উপহারপুব্য বিনিময়ও প্রচলিত ছিল € এর মধ্যে বু কামোদ্দণপক 
বন্তুও ছিল )। পাটটালপনুরে বিদেশীরা যে রীতিমত সমার্দত হতো, তার প্রমাণ হিসেবে 
পাটালপনুত্র পুরসভার একাটি ?বশেষ সামাতর উল্লেখ করা যায় । এই সাঁমাতর কাজ 
ছিল শহরে বিদেশীদের সুখস.বিধের ওপর দৃষ্টি রাখা । 

জৈনদের মতে, চন্দগুন্ত নাকি শেষজণীবনে জৈনমতবাদে আকৃষ্ট হন । তারপর 
রাজাত্যাগগ করে সন্নযাসীর জীবন গ্রহণ করেন। একজন জৈন ধমণ্গূরু ও অনেক 
জৈন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তানি দাঁক্ষণ-ভারতে যান । সেখানে গৌড়া জৈনরখীত অনুসারে 
অন্শন্ন করে প্রাণত্যাগ করেন ॥ 

চন্দ্রগুপ্তের পর ২৯৭ খ্রীস্টপরূর্বান্দে বিদ্দৃুসার 1সংহাসনে বসলেন । গ্রণকরা তকে 
বলতেন আমন্রকেটাস ৷ সম্ভবত, সংস্কৃত শব্দ আমন্রঘাত ( শক্রাবনাশকারণ ) থেকে 
প্রকে শব্দাট এসেছে । মনে হয়, বিন্দুসারের আগ্রহ ছিল বহুমুখী এবং রুচি ছিল 
শৌখিন । শোনা যায়, রাজা প্রথম আঘাপ্টিওকাসকে € /১7019০145 |) অনুরোধ 
করেছিলেন যেন তর জন্যে সাম্ট মদ, শুকনো ডুমুর ও একজন গ্রণক নৈয়ায়িককে 
পাঠানো হয়। বিন্বুসার রাজ্যাবস্তার করলেন দাক্ষিণাত্যে ৷ মৌর্যসাম্রাজা বিস্তৃত 
হল মহাশুর পর্যন্ত । বলা হয়, তান “দুই সম্বদ্রের মধ্যবতাঁ অ%ল' জয় করেছিলেন । 
বোধ হয় আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে । প্রাচশন 
তাঁমিল কবিদের লেখায় মৌর্য রথচক্রের ঘর্থর ধবানর বর্ণনা আছে । রথের শ্বেতধবজা 
সূর্যালোকে ঝলসে উঠত । ২৭২ খ্রীস্টপূ্বান্দে বিদ্দৃসারের মৃত্যুর সময় প্রায় সমগ্র 
উপমহাদেশেই মৌর্ধ-কর্তৃত্ব স্টাঁপিত হয়ে গিয়োছিল । দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্তে 
সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন হয় নি, কেননা ওই অগ্চল 'িনাযদ্ধেই মৌয-আধিপত্য 
স্বীকার করে নিয়েছিল । একমান্ত একটি অণ্চলই 'বাজত হয় নি-_ কলিঙ্গ বা এখনকার 
উাঁড়ষ্যা । 'বিন্বসারের পূত্নর অশোক কাঁলিঙ্গজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন । 

একশো বছর আগে পর্যন্তও অশোককে শুধু মৌর্য রাজবংশের অন্যান্য রাজাদের 
মধ্যে একজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'কিন্ু ১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেমস পৃপ্রন্সেপ 
প্রাচীনতম ভারতাঁয় লিপ ব্রাঙ্মীতে রচিত এক শিলালিঁপর পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন । 
এই 'লাঁপতে “দেবনামাঁপয়' € দেবতাদের প্রিয় ) 'পয়দশাশ বলে কোনো এক রাজার 
উল্লেখ আছে 4 এই রহসাময় রাজা 1পয়দশ্যকে ঘিরে একটা ধশধার স্থৃষ্টি হল, কেননা 
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এরকম কোনো নামের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া ধায় নি। কয়েক বছর পরে 
সিংহলের বৌদ্ধ বিবরণী পরাক্ষা করে দেখা গেল তাতে এক মহান ও দয়ালু মৌ 
সম্ভাট পিয়দশ্যর কথা উল্লাখত আছে । ধরে ধরে এইসব সর্রগ্যাল একমত হল। 
তারপরে ১৯১৫ খ্রীস্টাঙ্দে আর একটি শিলালাপ আঁবজ্কৃত হল । (তাতে লাঁপকার 
নিজেকে সম্রাট অশোক, পিয়দশাণ বলে উল্লেখ করেছেন । বোঝা গেল, পিয়দশ্যশ 
হল অশোকেরই দ্বিতীয় নাম । 

অশোকের শিলালাপ ও অনুশাসন ছাঁড়য়ে আছে তশর সামাজোর সর্বপ্রান্তে | 
এগনাল থেকে কেবল অশোকের নিজের কথাই নয়, তশর রাজত্বকালের 'বাঁভন্ন 
ঘটনার কথাও জানা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হল তশর বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ । কাঁলঙ্গযদ্ধেব পরই এই ধর্মীস্তব ঘটে । স্থল ও জলপথে দাক্ষণ-ভারতের সঙ্গে 
যোগাযোগেব পথগ্যাল নিয়ন্ত্রণ করত কাঁলঙ্গ | ফলে এটিকেও মৌর্ধ-সাম্রাজ্যভন্ত করার 
প্রয়োন হয়ে পড়ল । ২৬০ শ্রীস্টপূর্বান্দে অশোক কিঙ্গ রাজোর বিরুদ্ধে সামারক 
অভিযান কবে বাঞ়)টকে প্রায় ধবংস করে দিলেন । মৌধসম্্াটের ভাষায়-- “দেড় 
লক্ষ লোক এই যুদ্ধে নির্বাসত হয, এক লক্ষ লোক মারা ধায় এবং এই সংখ্যার 
অনেকগুণ লোক নানাভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ।' যদ্ধের এই বিপুল ধ্বংসলশলা দেখে 
অশোকের মনে অনুশোচনা দেখা দেয়। প্রায়শ্চিত্ত করার চিন্তায় 'নাবষ্ট সম্রাট 
বৌদ্ধ ভাবধারার প্রত আকৃষ্ট হলেন । এতাঁদন পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, অশোকের 
ধর্মীন্তর ঘটেছিল নাটকীয়ভাবে,__-এই করালযবদ্ধের ঠিক পরই । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই 
ধর্মীন্তব রাতারাতি হয়াঁন । এক িলালাঁপতে অশোক বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের উৎসাহণ 
অনরাগী হতে তর লেগেছিল আড়াই বছর । এরপর তিনি আহংস মতবাদের 
সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং রাজ্যঙ্য়ের জন্যে যদ্ধ-ীবগ্রহের পথ পাঁরত্যাণ্থ করেন । 

অশোকের রাজত্বের সময়ই পাটালপুন্ে আনুমানিক ২৫০ খ্রীস্টপূর্বান্দে তৃতণয় 
বৌদ্ধ সম্মেলনের পর বৌদ্ধধর্মের কিনার সাংগঠনিক পারবর্তন ঘটে । স্বভাবতই, 
বৌদ্ধসূত্ধে অশোককে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।.অথচ অশোক 
তর কোনো 'শিলালাপতে, এমন-ক বৌঁদ্ধসংঘ সম্পাঁকত শিলালাঁপতেও এই ঘটনার 
কথা বলে যান 'ন। অশোকের কাছে বৌদ্ধধর্মের প্রাতি তশর আগ্রহ ও সমর্থন ছিল 
একটা ব্যান্তগত ব্যাপার । কিন্তু সম্রাট হিসেবে নিজের অপক্ষপাত দায়িত্ব পালন 
করেছেন কোনো বিশেষ ধর্মের প্রাত অন:গ্রহ প্রদর্শন না ক'রে । এই তৃতটনয় বৌদ্ধ 
সম্মেলনের একটা এীতহাঁসক গুরুত্ব আছে । থেরবাদ মতাবলম্বী গোড়া বৌদ্ধরা 
এই শেষবার বরোধীদল ও নতুন মতবাদীদের বোদ্ধধমের আওতা থেকে বহিত্কারের 
চেষ্টা করোছলেন ৷ বলা যেতে পারে, এই মনোভাব থেকেই বৌদ্ধধর্মে পরবতাঁকালে 
গবভেদের জন্ম হয়েছিল । পরে গৌড়াপস্থীরা হলেন হাঁনযানপন্থী এবং এদের 
1বরোধী উদার মতবাদীরা মহাযানপন্থী হিসেবে পারাঁচত হলেন । এ ছাড়া এই 
সম্মেলনেই শ্থির হল, উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক পাঠিয়ে ধর্মীন্তরের 
মাধ্যমে বৌদ্ধমত প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । এভাবেই দক্ষিণ ও পূর্ব-এশিয়ায় 
বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে । 
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গ্রীক রাজ্যগ,লির সঙ্গে অশোক নানারকম দূত বানিময় করোছিলেন ও সে কথা 
শিলালাপতে উল্লেখও করেছেন । শ্রীস্টপূর্ব ২৫৬-২৫৫ সালের একটি শিলাগলীপতে 
লেখা আছে : 

“**যেখানে গ্রীকরাজা অধাঁতয়োগ রাজত্ব কবেন এবং তশর রাজা পোঁরয়ে চার 
রাজার রাজত্ব তুলময়, অস্তোকন, মক এবং আলক্যশৃদল: " "১ 
পরে দেখা গেছে এইসব রাজারা হলেন, 'সাঁরয়ার আধপ্পাঁত 'ন্বতীয় আযা্টিওকাস 

থওস ( ২৬০-২৪৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ ),-- খান ছিলেন সেল,কাস 'নকাতরের পৌন্ন ; 
মিশরের তৃতীয় উলেমী 'ফলাডেলফাস (২৮৫-২৪৭ খ্রীস্টপর্বোন্দ) ; ম্যাসিডোনিয়ার 
আ্যান্টিগোনাস গোনাটাম (২৭৬-২৩৯ খ্রীস্টপূবান্দ ); ?সারনের রাজা মাগাস ও 
এপিরাসের রাজা আলেকজাগার । 

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তখন যোগাযোগ ভালোভাবেই হ্থাঁপত হয়েছে ৷ দক্ষিণ 
ও পাঁশ্চমীদকের রাজ্যগালর সঙ্গেই যোগাযোগ হয়োছল বোশ ৷ পূর্বাদকের 
অণ্চলগলির সম্বন্ধে তখনো বেশি কিছ? জানা যায় নি । গ্রীক রাজ্যগৃিতে অশোক 
প্রাতানাধদল পাঠানোর ফলে গ্রীকদের মধ্যে ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় বন্ধু 
সম্পকে আগ্রহের সৃচ্টি হল । সবচেয়ে কাছের গ্রীক রাজ্য ?ছল সেলাঁসড সাম্রাজা-_ 
মৌর্য-সাম্নাজ্যের সীমানা-সংলগ্ন । পরপর তিন সম্রাটের রাজত্বকালেই দই সাগ্রাজ্যের 
মধ্যে দূত 'বানময় হয়েছিল । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগ্ীলি আগে আযকামোনিড 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে সেখানে কিছুশীকছু পারসা বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল । 
অশোকের তোর স্তন্তগযীলর শীধদেশের সঙ্গে এ জনাই পাসেপোঁলির স্তন্গাঁলর 
শার্ধদেশের সাদৃশ্য পাওয়া গেছে । হয়তো উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কারিগররাই এই 
প্তত্তগুীল তোর করোছিল। রাজা দাসের শিলালাঁপর কথা শুনেই হয়তো 
অশোক নিজের শিলালাপগহলি উৎকীর্ণ করেছিলেন । কিছ কিছ বাক্যাংশ, যেমন 
সম্বোধন অংশগালর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে । দারুস লিখেছেন : 

এইভাবেই সম্রাট দাারযুস বললেন-:.২ 
আব্যর অশোক লিখেছেন £ 

দেবতাদের প্রিয় রাজা 'পিয়দশ্য এইভাবেই বললেন: "৩ । 
অশোকের শিলালাপতে শ্থানশয় 'লাপ ব্যবহৃত হয়েছিল । তাই, উত্তর-পশ্চিমান্চলে 

পেশোয়ারের কাছে পাওয়া শিলালিপতে আছে খরোহ্তী লাঁপ। এটির উৎপান্ত 
ইরানের আযরামাইক 'লাপ থেকে । সাম্রাজ্যের পাশ্চমপ্রান্তে কান্দাহারের কাছে 
পাওয়া শিলালাপগুল লেখা হয়েছিল গ্রীক ও আযারামাইক লাঁপতে ॥ ভারতবর্ষের 
অন্যান্য জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে ত্রাহ্মীলাপি। 

প্রচালত বিশ্বাস অনুযায়ণ বলা হয়, কাশ্মীর ছিল মৌর্ধ-সান্ত্রাজ্যের অন্তর্গত এবং 
শ্ীনগব শহরাঁটি অশোকই নির্মাণ করোছলেন । মধ্য-এশিয়ায় খোটানও মৌধ- 
সাঘাঞ্জো। প্রভাবের অন্তর্গত হয়োছিল বলে শোনা যায় । তিববতণসত্রে বলা হয়েছে 
খোটান রাজা ভারত ও চাঁন থেকে রাজনোতিক কারণে 'নর্বাসত ব্যভিদের দ্বারা 
ধুগ্ঘভ'তে প্রাতাঁণ্ঠিত। অশোক একবার খোটানে এসেছিলেন । কিন্তু অশোকের 
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খোটান-যান্ার কথাটা নিষে সন্দেহ জাগে, কেননা পথ ছিল খুবই দুর্গম | চীনের 
সঙ্গে যোগারোগের ব্যাপারে তারিখ উল্লেখ করে কিছু রূলা কঠিন । মধ্য-এশিয়ার 
পর্থাট তখনো পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় ?িন। যেট,কু সম্পর্ক চ্ছাঁপত হয়োছিল তার স্তর ছিল 
আসাম ও বর্মার পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে । কিন্তু এইসব পাহাড়েপ্ন অবস্থান উত্তর থেকে 
দক্ষিণে । উপরর এগযাঁলর যা উচ্চতা, তাতে কোনো যোগাযোগ হ্ছাপনের পক্ষে বাধা 
হয়ে ওঠারই কথা । আধুনিক নেপালের অণ্ুলগহুলির সঙ্গে মৌর্ধদের ঘানষ্ঠ যোগা- 
যোগ ছিল, কারণ পর্বতের পাদদেশভৃম ছিল সাম্রাজোরই অন্তভ্ন্ত । অশোকের এক 
কন্যার নাক নেপালের পার্বত্য অঞ্জলের এক আঁভিজাত বংশে 'িয়ে হয় । পূর্বাদকের 
প্রদেশের নাম ছিল 'বঙ্গ' (আধুনিক বঙ্গদেশের অংশ 1বশেষ)-_- যা ছিল প্রধানত গাঙ্গেয় 
বন্বীপ অগুল। বদ্ধীপের প্রধান বন্দর তাম্মালাধ বঙ্গকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলোছল। 
বর্মা উপকূল ও দাক্ষিণ-ভারতগামী সমস্ত জাহাজ যাত্রা শুরু করত তাম্নীলি থেকে। 

দক্ষণ-মহীশ্র পর্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অশোকের যেসব শিলালাপ পাওয়া 
গেছে তা থেকে দক্ষিণ-ভারতে মৌধ-সাম্াজোর বস্তার ও প্রভাবের কথা জানা 
যায়। অশোক লিখেছেন, দক্ষিণাঞ্লের চোল, পাণ্য সাঁতয়পুঘ্র ও কেরলপন্ত 
রাজ্যের লোকদের সঙ্গে তার বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল । শোনা বায়, অমিল কাব্য 
( দাঁক্ষপাত্যের সর্বপ্রাচীন সা'হত্যভাষা ) প্রথম 'লাপবদ্ধ হয়োছিল খ্রীস্টপূৰ তৃতায় 
বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদেশী আগত্কদের আগ্রহে । আগন্বুকরা কিছ কিছ: শিলা- 
লাঁপও উৎকণর্ণ করেছিল। সম্ভবত এখানে মৌর্ধদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যদিও 
মৌর্যরা প্রতাক্ষভাবে এই অণ্লের শাসনকর্তা ছিল না। এটা হতে পারে যে, 
তামিলভাষারা মৌবদের সংস্পর্শে এসে ত্রাহ্মণীলাঁপর সঙ্গে পারাঁচিত হবার আগে 
পষন্ত তামিল ছিল 'লাপাঁবহণীন মৌথক ভাষামান্ত ৷ দাঁক্ষণাত্যের রাজাগবালর সঙ্গে 
অশোকের বদ্ধ-্বপূর্ণ সম্পক বজায় না থাকলে তান নিশ্চয়ই. রাজাগযাঁল জয় করার 
চেষ্টা করতেন । ওই রাজাগহলিও বিন্দঃসারের সময়ে মৌ সামারক শান্তর পারচয় 
পাওয়ার পর বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে শান্ততে থাকাই ভালো মনে করেছিল । 

1সংহলের সঙ্গে মৌর্যদের বেশ ঘাঁনভ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং নানা দসিংহলণ 1বিবরণীতেও 
মৌধ'দের সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে । কেবল যে অশোকের পু মাহচ্দ 
বৌদ্ধ-প্রচারক ছিসেবে 1সংহলে গিয়োছিলেন তাই নয়, 'সংহলের রাজা তিস্সা 
নিজেও অশোককে তার আদর্শ রাজা বলে শ্রদ্ধা করতেন । দূত ও উপহার 'বানিময় 
হতো নিয়ামত । যে অন্বখগাছের নিচে বসে বৃদ্ধদেব বোধত্বলগাভ করেছিলেন, তার 
একটি শাখা অশোক পাঠিয়ে দিয়োছলেন সিংহলে । শোনা যায়, সেোঁটি নাকি 
এখনো বেচে আছে । অপরাঁদকে প্রকৃত অশ্বখগাছটি কয়েক শতাব্দী পরে এক 
উত্তোজত বৌদ্ধ ?বরোধদর হাতে কাটা পড়ে । 

প্রথম তিন মৌর্ধসম্রাট রাজত্ব করেছিলেন ৯০ 'বছর ধরে এংং মৌষবংশের এই 
সমগ়টাই বোশ উল্লেখযোগ্য । তাদের রাজাজয়টাই কেবল বড় কথা ছিল না, তারা 
এই উপমহাদেশের বাঁভব ধরনের গোত্ঠী ও মানৃবকে নিয়ে একস্নে বেঁধে এতবড় 
সাম্রাজ্য প্রাতত্ঠা করেছিলেন । তারা বে সাম্রাজ্য দৃষ্টিভাঁগর স্চনা করে গেলেন, 
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প্রবতাঁ শতাব্দীগযীলতেও ভারতাঁয় রাজনোতিক জীবনে তারই প্রাতফলন দেখা 
গিয়োছল। কেন খ্রীস্টপণূর্ব তৃত্তীয় শতাব্দীতে এই সাম্াঁজ্যক দৃষ্টিভাঙ্ গড়ে উঠলো 
তার কতকগাঁল কারণ ছিল । 

খীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের অর্থনশীতি ছিল প্রধানত কাঁযাভান্তক। 
জার খাজনা থেকে রাজকোষে অর্থ আসত | এটাও বোঝা শ্রিয়োছল যে, নিয়ামিত- 
ভাবে নিরধারণ করে 'দিলে প্রসরমান কীষাঁভাত্তক অর্থনশীতি থেকে খাজনা আদায় 
বেড়েই চলবে । অথণগমের পাঁরমাণ সম্পর্কে নিশ্চন্ততা আসার ফলে একটা আঁক 
নিরাপত্তাবোধের জন্ম হল । শাসনব্যবচ্ছার একটা বড় কাজ ছল নিয়ামত খাজনা 
আদায় ৷ কোিল্য ছিলেন এই ব্যবস্থার প্রবস্তা ৷ ঠার রচনাতে খাজনা আদায় ও তার 
নানা সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে । চাষবাস ছাড়া অন্যান্য কাজও অজানা 
ছিল না । গ্রামের পশুগ্ির হিসেব থাকত ও তার্দের ওপর কর বসত ॥ উপকূল 
অণ্ণলের ব্যবসা-বাঁণজোর ওপর সরকার দৃঁচ্ট ছিল । এবং সীবধেমতো কর আদায় 
হতো । জমির খাজনা নির্ণয়ের পদ্ধাততেই এসবেরও কর ধার্য করা হতো । 

বেশিরভাগ মানুষই ছিল কৃষিজীবী এরং তাদের বাস ছিল গ্রামাণ্চলে । ভ্রমশ রাজা 
ও. রাজের মধ্যে পার্থকাটা মুছে যেতে লাগল এবং সমগ্র জাঁমর ওপর রাজার আঁধ- 
কার ক্রমশ সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়ে এলো । রাজার আঁধকার সম্বন্ধে ষে কেউ কোনো 
প্রশ্ন তোলে নি তা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্্' পড়লে বোঝা যায় ।* এ ছাড়া দেখা যায় 
ভূমিরাজম্ব সম্পাকত কোনো ব্যবচ্ছার পরিবর্তন করতে হলে তা নিয়ে সোজাসুজি 
রাঞ্জা ও কৃষকের মধ্যেই কথাবার্তা হতো--- এই ব্যাপারে তৃতীয় কোনো ব্যান্তর মধাস্থ- 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় না । নতুন অগ্চলে চাষ-আবাদের ব্যবচ্ছা ছতো সরকার তত্বা- 
বধানে । এর জন্য জনবল অণ্চল থেকে শূদ্রদের নিয়ে যাওয়া হতো নতুন অণ্চলে। 
অর্থশাস্নে পুরো ব্যাপারটার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় । সন্দেহ নেই কলিঙ্গ 
থেকে যে দেড় লক্ষ লোককে নির্বাসিত করা হয়েছিল তা পোড়োজাম পাঁরক্কার করে 
নতুন বসাঁত তোর করার জন্য ৷ এদের কোনো অস্ত দেওয়া হয় নি। এদের একমান্র 
কাজ ছিল চাষ-আবাদ । সরকার থেকে সমস্ত বাড়াত খাদাশস্য 'নিয়ে যাওয়া হতো । 
শূদ্র খেত-মন্্রদের সরকার বর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার পর আর খাদ্যোৎপাদনের জন্যে 
ব্যাপক ক্রীতদাসপ্রথার প্রয়োজন রইল না । বাঁদও শুদ্দুরা আইনত ক্রীতদাস 'ছিল না, 
প্রকৃত ক্রীতদাসের জীবনের সঙ্গে শুদ্রদের জীবনে খুব একটা পার্থকাও নজরে পড়ে 
না। একবার নতুন বসাঁতিগ্যাীল ভালোভাবে গড়ে ওঠার পর তখন জশীবকার প্রয়োজনে 
অন্যানা পেশা ও বর্ণের লোকরা এইসব অণ্চলে আসতে শুরু করত । 

চগ্দ্রগৃষপ্ের সভায় সেলুসিড রাজদূত মেগাচ্ছিনিস 'লিখেছেন, ভারতবর্ষে দাসপ্রথা 
ছিল না। কিন্তু ভারতীয় সূরে দেখা যায় এ ধারণা ঠিক নয়। ধনীগৃহে ক্রীতদাস 
থাকাটাই সাধারণ রীতি ছিল | এইসব ক্রীতদাসরা নিম্নবর্ণের হলেও অস্পৃশ্য শ্রেণীর 

* রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে লিখিত 'অর্থশান্ত্র' নামক বইটি চঙ্জপ্তের প্রধান উপদেষ্ট। 
কৌটিল্যর লেখা বলেই মনে কর! হয়। 
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ছিল না। খাঁনর কাজে ও সমবায় সংঘগীলির দ্বারাও ক্রীতদাস ব্যবহৃত হতো । 
অর্থশাস্্ অননুযায়ী কোনো মান, জল্মসূনে, আত্মবক্রয় দ্বারা, যদ্ধবন্দী হিসেবে বা 
বিচারালয়ের শাঁস্ত হিসেবে ক্রীতদাস হতে পারে । দাসপ্রথা ছিল একটি সমাজ-স্বীকৃত 
ব্যাপার এবং প্র; ও দাসের মধ্যেকাগ আইনগত সম্পক+ও পাঁরজ্কারভাবে বলা ছিল । 
যেমন, কোনো ক্রীতদাসীর গর্ভে তার প্রভুর কোনো পনর জল্মালে ক্লীতদাসী আইনত 
স্বাধীন হয়ে যাবে ও তার সন্তান প্রভুর পূত্র হিসেবে আইনসম্মত মর্যাদা পাবে ॥। 
সম্ভবত অর্থনোতিক স্তরাঁবন।স ও বণণভেদের জটিলতার মধ্যে মেগ্াচ্ছিনিস দাসপ্রথার 
ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি । উৎপাদনের জন্যে ব্যাপক দাসপ্রথার প্রচলন ছিল না। 
গ্রীকসমাজে ক্রীতদাস ও স্বাধীন নাগারকদের মধ্যে ষে 'বিরাট পার্থক্য ছিল ভারতবর্ষে 
ততট। ছিল না। ক্রীতদাস তার স্বাধীনতা মুল্য দিয়ে কলে নিতে পারত, অথবা,তার 
প্রভ্ স্বেচ্ছায় তাকে স্বাধীনতা দিতে পারতেন । এবং গ্রকসমাজে যা একেবারেই 
অভাবনীয়-_ ক্রীতদাস যাঁদ আর্যবংশোদভূত হতো তাহলে স্বাধীনতা ফিরে পাবার 
পর আবার সে আর্য হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হতো । ভারতাঁয় সমাজে যা একান্তভাবে 
অপাঁরবর্তনীর 'ছিল তা স্বাধীনতা বা দাসপ্রথা নয়, জন্মসূত্রে লব্ধ বর্ণ বা জাতিত্ব। 

রাজা রাজ্যের সমগ্র ভূমির অধিকারী হলেও ব্যান্তগতভাবে লোকেরা অঞ্পজাঁম 
রাখতে পাঞ্রত । এইসব জাম তারা নিজেরাও চাষ করত, কিংবা অন্য লোক দিয়ে 
চাষ করাতো । কাঁধ শ্রীমককে মন্ত্রীর দিয়ে চাষ করানোর প্রথা, তখন যথেষ্ট প্রচাঁলত 
ছিল বলে অশোকের শিলালাপ থেকে জানা বায়। ভূঁমরাজস্ব ছিল দু'ধরনের-_ 
জার ওপর খাজনা ও উৎপন্ন ফসলের ওপর কর, এবং এই দুইয়ের হিসেব আলাদা 
ছিল। রাজস্বের হার সব অণুলে একরকম ছিল না। কোথাও উৎপন্ন ফসলের 
এক-্চতুর্থ1ংশ খাজনা দিতে হতো, কোথাও বা এক-ষচ্ঠাংশ । গোটা গ্রামের জামতেও 
একরকম রাজস্ব নির্ধারণ হতো না। জামর উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করে দেখা 
হতো । পশনপালকদের ওপর কর নির্ধারণ করা হতো পশুর সংখ্যা হসেব করে । 

চাষের জন্যে সেচের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই সচেতন ছিল । কয়েক 
জায়গায় হিসেব করে সেচের জল বণ্টন করা হতো । অর্থশাস্ত্ে জলকরের উল্লেখ 
আছে যা সেইসব অণ্চল থেকে আদায় করা হতো-_- যেখানে সরকার থেকে সেচের 
বাবস্থা ছিল । চন্দ্ুগুপ্ের আমলে একজন শাসনকর্তা পশ্চিম-ভারতে গিরনারের কাছে 
নদীর ওপর বাধ তৈরি করেছিলেন । তার ফলে একটি হুদ সৃষ্টি হয় ওছুদের জল 
সৈচের কাজে লাগত । এই অণ্টলের একটি শিলালাপ থেকে জানা বার, বাধ 
নির্মাণের পর ৮০০ বছর ধরে বাধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়োছল । জলাশয়, 
জলাধার ও খাল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল সরকারের । তবে সেচ- 
বাবন্থা নিয়ল্ঘণই যে রাজনোতিক নিয়ল্মণের চাঁবকাঠি ছিল, এমন নয়। 

কাঁষাভীত্তক অর্থনপীত ছেমন রাজনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সহায়ক হয়োছিল, 
সাম্রাজ্য পণ্তনের ফলে আর এক ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধ পায়। উপ- 
মহাদেশের রাজনোতিক একতা ও সদৃঢ় সাম্নাজ্যের মধ্যে স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ 
সৃষ্টি হবার ফলে 'বাভিল্ন পেশাভীত্তক সমবায়সংঘ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার শুরু 
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হল।* শাসনব্যবস্থার স্বচ্ছন্দগতির ফলে বাবসা-বাণিজ্যের সুবিধে হয় ও কুটির- 
শিল্পগযাল ক্রমশ ক্ষুদ্রশল্পে পারণত হয়ে ওঠে। কিছু 'কিন্ধু কারগর, যেমন অগ্র- 
নির্মাণকারণ জাহাজ নির্মাণকারশ ও আরো কয়েক ধরনের পেশার লোককে সরকার 
থেকে সরাসায় নিষুস্ত করা হল। এদের কোনো কর 'দিতে হতো না। কিন্তু 
সরকার খাঁন বা তত ও বয়নশিজ্পে নিযুক্ত শিল্পীদের কর থেকে অব্যাহাত 'ছিল 
না। বা সবাই ব্যান্তগত উদ্যোগে বা সমবায় সংঘের মধ্য থেকে. কাজ করত । 
সমবায় সংঘগনীল বেশ বড় বড় প্রাতষ্ঠান ছিল এবং এখানে কাজ করে কারগরদের 
সুবধেই হতো 1 নিজে কাজ করার বাড়াত খরচাও বেঁচে যেত এবং সমবায় সংঘের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার অসাবিধেও আর থাকত না। আবার, সরকার দৃম্টিকোণ 

থেকে দেখলে সমবায় সংঘের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের সুবিধে হতো এবং শ্প- 
প্রীতষ্ঠানগুীল চাল. রাখাও সহজ ছিল । এক-এক অগ্চলে এক-একটি পেশা পরুযান 
কমে প্রচাঁলত হওয়ায় সমবায় সংঘগহাল দৃঢ়তরভাবে গঠিত হতে পারত । 

সমস্ত 'নার্মত দ্ুব্যের ওপর কর বসানো হতো এবং ক্রেতাদের সবিধের জন্যে দুব্য- 
গুলির ওপর তারিখের ছ্যপ মেরে দেওয়া হতো । বিক্রির ওপর সরকারি নজর ছিল 
কড়া। কোনো জিনিসের মূল্যায়নের সময় সরকার বাণিজ্য-আধকতা "উৎপাদন 
খরচ, বর্তমান দাম ও চাহদার কথা বিচার করে দেখতেন । জিনিসের দামের 
এক-পণ্মাংশ কর বসানো হতো; তা ছাড়া এই করের এক-পঞ্চমাংশ বাণিজ্যকর 

বসানো হতো । কর ফশাকর কথাও শোনা যায়, তবে তার কঠোর শাস্তর ব্যবচ্ছা 

[ছিল । ব্যবসায়ী যাতে অতিরিস্ত মুনাফা না' করতে পারে তার জন্যে দামের ওপর 

সরকার নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং মুনাফার ওপর কর আদায় হতো । কোনো ব্যঞ্কি- 

ব্যবস্থা না থাকলেও তেজারাত প্রথার প্রচলন ছিল । ধার নিলে সাধারণত সুদ দিতে 

হতো বার্ষক শতকরা ১৫ টাকা হিসেবে । কিন্তু সমবদ্রযান্তা বা অন্যান্া অনিশ্চিত 
ব্যাপারে টাকা লেনদেনের সময়ে সৃদের হার শতকরা ৬০ টাকা পর্যন্তও ধার্য হতো । 

মেগাচ্ছিনিসের 'ইপ্ডিকা, গ্রন্থে মৌর্যসমাজকে সাত বর্ণে ?বভন্ত বলে বর্ণনা বরা 

হয়েছে, যথা-_ দার্শানক, কৃষক, সেনানী, পশ্হপ্মলক, কারিগর, বিচারক ও 

পাঁরিষদ । বোঝাই যাচ্ছে, তান পেশার সঙ্গে বর্ণের গগুগোল করে ফেলেছিলেন । 

বর্ণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, কেউ তার বর্ণের বাইরে 'বিয়ে 
করতে পারে না, বা নিজের পেশার বাইরেও যেতে পারে না॥ দার্শানক বলতে 
বোঝাত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অথবা অন্য কোনো ধমাঁয় সম্প্রদায়ের লোক। 
মেগাশ্থিনস বলেন, এবং ভারতায় সূত্রেও দেখা যায় দার্শানকদের করদান থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া হয়োছিল। কীষজীবী বলতে বোঝাতো প্রধানত শূদ্রু ও ভূমি- 

শ্রীমকদের ॥ সৈন্যদলের সবাই হয়তো ক্ষাতয় বর্ণের ছিল না, কিন্তু তারা যে একটি 
1বশেষ অর্থনোতক শ্রেণীর অন্তর্ভৃন্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই ৷ মৌর্যদের 

* উপন্ীপ অঞ্চলের নীন। জারগার় খননকার্ধের সময় তৃতীয় ধবীস্টপূর্বান্ধের স্তরে উত্তরাঞ্চলের পালিশ- 
কর। মৃংপাত্র পাওয়! গেছে । এ থেকে মৌর্য আমলে বাণিজ্য বিস্তারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। 
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সৈনাবল সন্দদের চেয়ে বেশি ছিল । প্রিনি িখেছেন-_ মৌর্ধদের ছিল ১ হাজার 
হাতি, ৩০ হাজার অস্থারোহ?ী এবং ৬ লক্ষ পদাঁতক। শান্তির সময়ে এই 'িবপৃল 
সৈনাবাহিনীর খরচ যোগানো নিশ্চয়ই একটা দায় হয়ে উঠত। মেগাশ্ছিনিস 
লিখেছেন যখন ফাভকর্ম থাকত না, তখন এরা আলস্য আর মদ খেয়ে গিন 
ফাটাতো । আর তাদের বায়ান্বাহের অর্থ যোগ্মাতো রাজকোষ । অতএব, যেন- 
তেন-প্রকারেণ রাজকোষে অর্থসংগ্রহ বজায় রাখতে হতো । করযোগ্য যাবতীয় 
শজনিসের ওপর করধার্য করতে হতো আর সম্পূর্ণ এক-একটি সম্প্রদায়কে নতুন বসাঁত 
চ্ছাপনের জন্যে দূরে পাঠাতে হতো । শদ্রু ও অন্যান্য নিয় বর্ণের লোকেরাই পশ- 
পালকের পেশায় নিষুন্ত ছিল । কারিগরদের বর্ণ নির্ভর করত তাদের নিজস্ব কাজের 

প্রকাতির ওপর ॥ যেমন। ধাতুশিজ্পণরা তন্ববায় বা মৃৎশিঃপীদের চেয়ে বোশ সম্মান 
পেত । সম্ভবত, যারা বোশ অবস্হাপল্ন ছিল তারা উচ্চবর্ণভুত্ত ছিল, আর তাদের 
অধানে যারা কাজ করত তারা 'ছিল শূদ্রু । বিচারক ও পাঁরষদবর্গ স্বভাবতই শাসক- 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভৃন্ত ছিল। অতএব, কয়েকটি ব্যাঁতক্রম বাদ দলে এরা আধকাংশই 
ছল ত্রাহ্মণ ও ক্ষতিয়প্রেণীভূন্ত । 

শাস্াবদ্ ব্রাহ্মণরা যেমনটি চেয়েছিলেন, বর্ণাশ্রম প্রথা কিন্তু ততটা 'নাঁববাদে 
চলে নি। প্রথম তিনটি বর্ণের সবাই ছিল 'দ্বিজ এবং শুন্র বা নিয়বর্ণের মানুষের চেয়ে 
এদের বোঁশ সুযোগস্যীবধে পাবার কথা । নত বৈশ্যরা 'দ্বজ হওয়া সত্ত্বেও 

তেমনভাবে সুযোগস্মবিধের ভাগ পায় নি। কারণ, প্রথম দুই বর্ণ এদের সমাজে স্হান 
দিতে অস্বীকার করে । অথচ বৈশ্যরা ক্রমেই অর্থশান্ততে বলীয়ান হয়ে উঠল কারণ 
ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল পুরোপ্ীর তাদেরই নিয়ল্মণে । সতরাং তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের 
লোকদের সংঘর্ষ ছিল আনিবার্ধ । অশোকের 'শলালাপতে সামাজিক শান্ভ বজায় 
রাখার জন্য বারংবার আবেদন দেখে আন্দাজ করা যায় যে, সামাজিক 
অশাপ্তর আস্তত্ব ছিল। সমবায় সংঘের কতণরা শহরাণ্চলে 'বাভল্ন প্রাতজ্ঠানগালকে 
নয়ল্ণ করত । অথচ সমাজে তাদের ক্ষমতানুযায়ী মর্যাদা থেকে তারা বাঞণ্ঠিত ছিল। 
তাদের অসন্তোষের কিছুটা প্রকাশ ঘণত প্রচলিত ধর্মমতাবরোধী দলগালকে 
সমর্থনের মধ্য দিয়ে, যেমন- _ বৌদ্ধধর্ম ॥। আবার, এ থেকে ধমপয় ব্যাপারে এইসব 
দলগনজির সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিবোধ বেড়ে উঠত । 

সৈ সময়কার অর্থনৌতক অবস্হার প্রয়োজনের জন্যে মৌর্য সাম্রাজ্যে রেল্দ্রীভূত 
সরকার আমলাতন্মের সৃষ্টি হল। শাসনব্যবস্হার কেন্দ্রেবন্্ব ছিলেন সম্্াট আর তার 
ক্ষমতাও ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল খুব। অপারামত ক্ষমতার আধকারী হলেও 
অশোক বলতেন, 'সব মানুষই আমার সন্তান” একটি বৃহৎ পাঁরবারের কণ্ঠার 
মনোভাব নিয়েই 'তনি রাজ্যশাসন করোছলেন । জনমতের সঙ্গে পারাঁচিত হবার 
জনো' অশোক সারা দেশ ঘ্বুরত্নে। রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে প্রধান 
পুরোহিতের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটল | ধর্ঁয় কাজকর্ম পেছনে ফেলে পুরো'হিতরা ক্রমশ 
প্রধানমল্ীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেন । সামাজিক প্রথাগ্ালকেই মূলত আইন 'হসাবে 
[বিধিবদ্ধ রুপ দেওয়া হতো । এব্যাপারে রাজাই সর্বেসর্বা হলেও সাধারণত ত"র 



সাম্াজোর উত্থান / ৫৭ 

মন্মীদের সঙ্গেও পরামর্শ করে নিতেন । মন্রীমগ্ডলীর কোনো নিার্দঘ্ট রাজনোতিক 
ভামকা ছিল না। মন্ত্রীদের ক্ষমতা নির্ভর করত রাজার ব্যা্তত্বের উপর : 
অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়, মন্ত্রীদের সঙ্গে তান নিয়মিত আলোচনা 

অশোকের শিলালিপি. 
প্রাচীন নগর _ _ _ -৩ 
আগ্ুনিক মগর_ _--০ 

করতেন এবং তার অন.পাচ্ছীতির সময়েও মন্ত্রীরা তার রচিত আইনের সংশোধনের 
প্রদ্তাব করতে পারতেন | তবে শেষ সিদ্ধান্ত নিতেন সম্াটই | 

শাসনবাবন্থা পাঁরচালনার ব্যাপারে দুজন কর্মচারশীর ভ্মিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল-_ কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রাজস্ব-সংগ্াহক । আদায়ধকৃত অথ ও অন্যান্য 
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জিনিসের হিসেব রাখার দায়িত্ব ছিল কোষাধাক্ষের | করাণকদের সহযোগিতাক়্ 
প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক সাম্াজোর বিভিন্ন অংশে কর আদায়ের নাঁথপন্ত রাখতেন । 
প্রাতিটি শাসনাবভাগ্ের আলাদা হিসেব থাকত এবং মন্ত্ররা একসঙ্গে এগহলি.রাজার 
কাছে পেশ করতেন । এর ফলে প্রতারণা বা অর্থ আত্মসাৎ করার সুধোগ.থাকত 
না। প্রতি বিভাগেই তত্বাবধায়ক ও অধানস্থ কর্মচারণরদের অনেকগাল পদ ছিল । 
তত্বাবধ্বয়করা কাজ করত স্থানীয় কেন্দ্রে এবং এরাই ছিল কেন্দ্রীয় সরবরাহের সঙ্গে 
চ্ছানীয় শাসন পারচালনার যোগসূত্র ৷ অর্থশাস্মে বশেষ করে সোনা ও ্বর্ণকারদের 
তত্্াবধায়কের উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়াও ছিল-__ গুদাম, বাণিজা) বনসম্পদ, 
অস্্াগার, বয়ন, কীষ, আবগারণ, কসাইখানা, বারবাঁনতা, গোর, ঘোড়া, হাত, রথ, 
পদাতিক বাহিনী, পাসপোর্ট ও শহরের জন্যে নিয্স্ত বাভন্ন তত্বাবধায়ক । 

রাজস্বের এক-চতুরাংশ বায় হয়ে যেত কর্মচারীদের বেতন ও জনাহতকর কাজে । 
পুরোহত বা প্রধানমন্ত্রী পেতেন ৪৮ হাজার “'পণ+, কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান রাজস্থ 
সংগ্রাহকের বেতন ছিল ২৪ হাজার পণ, হিসাবরক্ষক ও কেরা'নদের জন্যে ধার্য ছিল 
&০০ পণ, মল্তীরা পেতেন ১২ হাজার পণ, আর.কারগরদের বেতন ছিল ১২০ পণ । 
তবে পণ-এর মূল্য সম্পকে কোনো উল্লেখ নেই ৷, ফিংবা বেতন যে কতাঁদন অন্তর 
দেওয়া হতো তাও জানা যায় না। কেরানির সঙ্গে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতনের 
অনুপাত 'ছিল-_ ১ £ ৯৮, আর কা'রগরের সঙ্গে মন্ত্র বেতনের অনুপাত ছিল-_ 
৯ : ১০০ । জনাহতকর কাজ ছিল বছমুখী : রাস্তানর্মীণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কৃপখনন, 
ধবশ্রামগৃহ নির্মাণ, সেচ প্রকজ্প । সেনাবাহনীর দায়িত্ব_ খাঁন ও অন্যান্য সরকার 
প্রকল্প পাঁরচালনা, ধ্মাঁয় প্রাতি্ঠান ও 'বাভন্ন ব্যান্তকে রাজার সাহায্যদান । রাজার 
নিজস্ব কোনো অর্থবরাদ্দ ছিল না। 

শহরাণল শানত হতো সরাসরিভাবে। বাঁক সাম্রাজাকে চারটি প্রদেশে বিভন্ত 
করা হয়েছিল । রাঞ্জপবন্ত বা রাজপাঁরবারের সদস্যরা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুস্ত 
হতেন। প্রদেশের মধ্যে ছোট ছোট অণুলের জন্য স্হানীয় লোকদের মধ্য থেকে 
প্রশাসক 'নষুন্ত করা হতো । এই স্হানীয় প্রশাসকরা প্রাদোশক শাসনকর্তাদের 
সম্ভাব্য স্বেচ্ছাচারতাকে নিয়ল্মণে রেখোঁছলেন এবং প্রশাসক 'হসেবেও অনেক 
ক্ষেত্রেই কাঁতত্ব দোখয়েছিলেন । অশোক প্রাত পশচ বছর অন্তর পারদর্শক পাঠাতেন 
হিসেবপন্র ও শাসনব্যবস্হা দেখেশুনে আসার জন্যে । শহর ও গ্রামাণলের জন্যে 
ধিচারাবভাগণীয় উচ্চপদস্হ কমণচারশ নিয়োগ করা হতো । গ্রামাঞ্চলে এইসব কর্ম- 
চারীকে 'রাজ্ুক' নামে আঁভাহত করা হতো । তশাদের ওপর বিচারের দায়িত্ব ছাড়াও 
জাঁমর মূল্য নিধধারণের দায়িত্ব ছিল। কেননা, গ্রামাঞ্চলে জমি নিয়েই বিরোধ 
বাধত বোশ । সাধারণত শাস্তি হিসেবে জাঁরমানা ধার্য করা হতো । কিন্তু গুরুতর 
অপরাধ ঘটলে প্রাণদ্ডেরও 'বধান ছিল । এমন-ক, আঁহংসার সমর্থক অশোক 
নিজেও প্রাথদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন । 

প্রাতটি প্রদেশ কয়েকটি জেলায় বিভন্ত ছিল আর বেশ-কয়েকটি গ্রাম নিয়ে হতো 
এক-একটি জেলা । গ্রার্মই ছিল শাসনব্যবস্হার সর্বশেষ একক অংশ। এই রীতি 
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শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেই চলে এসেছে । একজন করে হিসাবরক্ষক গ্রামগীলির 
সামানানির্ধারণ, জাম ও দাঁলল রেজিস্ট্রি, জনসংখ্যার হিসেব, গৃহপালিত পশুর 
1হসেব ইত্যাঁদ কাজের জন্যে নিষন্ত থাকত । এছাড়া একজন করে কর আদায়কারণ 
নানাধরনের কর আদায় করত । প্রাতিটি গ্রামের জন্যে আলাদা কর্মচারী থাকত-_- সে 
হিসাবরক্ষক ও কর-আদায়কারীর অধীন 'ছিল | এইসব কমণ্চারীর পারশ্রামক হিসেবে 
তাকে 'কিন্ুটা জাঁমদান করা হতো, 1কংবা তার কর মকুব করে দেওয়া হতো । 

, শহরাণলে আবার রাজকর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নিজস্ব শ্রেণীব্ভাগ 
ছিল । শহর-পারচালকের দায়িত্ব ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শহরকে পাচ্ছ 
রাখা । বেশিরভাগ বাঁড়ই কাঠের তোর ছিল বলে আগুন নেভানোর ব্যবস্হা 
রাখতে হতো । হিসাবরক্ষক ও কর-সংগ্রাহক এখানেও গ্রামের মতোই তাদের 
কাজ করত। মেগাস্হিনিস পাটলিপঘ্রের শাসনব্যবস্হার খুটিনাটি বিবরণ লিখে 
গেছেন । শ্রহরের শাসন পারচালনার দায়িত্ব ছিল ৩০ জন কর্মচারীর ওপর । এরা 
& জন করে ৬টি কমিটিতে 'বিভন্ত ছিল । প্রত্যেক কমিটির ওপর এক-এক ধরনের 
কাজের দায়ত্ব ছিল : শিজ্প-সম্পার্কত সমস্যা, বিদেশীদের দেখাশোনা, জন্ম-ম্বত্যুর 
1হসেব, ব্যবসা-বাণিজা সম্পার্কত ব্যাপার, বাভন্ন দ্রব্যের 'বাক্রর দেখাশোনা এবং 
1বরীত দুব্যগীলর ওপর কর আদায় ( বিক্রয়মূল্যের এক-দশমাংশ )। 

মৌর্য-শাসনব্যবস্হার একটা মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গুপ্তচর প্রথা । অর্থশাস্মে গুপ্ুচর 
প্রথার প্রয়োজনের কথা বলা আছে । এই গ্রন্থের মতে, গুধচচরেরা সন্ন্যাসী, গৃহস্হ, 
ব্যবসায়ী, ছা, ভিখারণণ ও বারবনিতার ছদ্মবেশে কাজ করবে । নাঁতিনিধণরণ 
হতো কেন্দ্র থেকে, তবে কাজ চলত স্হানীয় উদ্যোগেই | .এই পদ্ধতিতে রাজার 
পক্ষে সাম্রাজোর দূরতম অংশগদীলর ওপর নজর রাখা সম্ভব হতো । মৌর্ষ-সাম্রাজোর 
পক্ষে এটা ছিল অপাঁরহার্ । 
” এইরকম পটভূমিকায় অশোক এক নতুন ধারণার প্রবর্তন করলেন যা ভারতীয় 
রাজনোতর ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে আগে আর দেখা যায় নি। এ 
ব্যাপারটা আধুনিক ভারতে অত্যন্ত আগ্রহ সৃম্চি করার ফলে অশোক অত্যন্ত 
জনপ্রিয়” হয়ে উঠেছেন । এর 'ভাত্ত হল 'ধম্ম' । সংস্কৃত ধর্ম শব্দটির প্রাকৃত অপদ্রংশ 
হল ধম্ম। প্রসঙ্গভেদে এর অর্থ হল-_সার্বজানক নিয়ম, জাগাতক রাত, ন্যায় ও 
সত্যের পথ ; অথবা পাঁরবাঁতত রূপে এর অর্থ দাড়ায় হিন্দুদের সামাজিক ও 
ধমাঁয় আচরণ । তবে অশোকের শিলালিপি থেকে দেখা যায়, এসময়ে শব্দটি 
ভারো ব্যাপক সাধারণ অর্থে ব্যহত হতো । 

অশোক সম্পর্কে আগে যা গবেষণা হয়েছে তার 'ভীন্ত ছিল অশোকের শিলালাপ 
ও সিংহলের বৌদ্ধশীববরণ । এর ফলে শিলালাঁপর ব্যাখ্যার মধ্যে একটা বো 
দৃষ্টিভাঙ্গ এসে পড়োছল। কাঁলঙ্গ যুদ্ধের পর তার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ঘটনা'টিকে 
নাটকণীর়ভাবে বর্ণনা করা হতো । ধর্মান্তরের পর তাকে বৌদ্ধধর্মানূরাগের মহস্তম 

* ভারতীয় প্রঙ্গাতন্থের প্রতীক হিসেবে গুহীত হয়েছে অশে'কততের শীর্ধের চারটি সিংহের মি 
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উদাহরণ 'হিনেবেও বর্ণনা করা হয়েছে । একজন এীঁতহাপিক এমনও দোঁখয়োছলেন 
যে অশোক ছিলেন একাধারে সম্রাট ও সম্বযাসণ । অশোক সন্দেহাতীতভাবেই বোৌদ্ধ- 
ধর্মের অন্রাগী ছিলেন ও নিজের আচরণেও বৌদ্ধরীতর অনুসরণ করতেন । কিন 
তখনকার সময়ে বৌদ্ধধর্ম কেবলই একটি ধর্মীবস্থাস ছিল না--একটা সামাঁজক ও 
ব্যান্ধবাদী আন্দোলন হিসেবেও নানাবষয়ের ওপর প্রভাব ফেলেছিল । স্বভাবতই যে- 
কোনো বিজ্ঞ রাজনীতিকেই বৌদ্ধ 'স্তাধারার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হতো । 

অশোকের 'শিলালাঁপ দুধরনের । একধরনের শিলালাপর মধ্যে দেখা যায়, 
সম্্রা) বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হসেবে বৌদ্ধসংঘ ইত্যাঁদকে উদ্দেশ্য করে নানাকথা 
লিখেছেন । তাতে তার ধর্মান্তর গ্রহণ এবং সংঘের সঙ্গে তশর সম্পর্কের কথা পাওয়া 

যায়। এগুলো পড়ে মনে হয়, 'তাঁন অন্য ধর্মমত সম্পর্কে অসাহফু গৌড়া 'বিশ্বানীর 
মতো কথা বলছেন। এক জায়গায় লেখা আছে, 1ভসতাফলম্বী সম্যাসস ও 
সন্বাসিনীদের মঠ থেকে বাঁহচ্কার করা হবে । আর-একটি শিলালাঁপতে সেইসব 
বৌদ্ধ শাস্বগ্ালর তালিকা আছে--যেগহালর সঙ্গে সমস্ত ধার্মক বৌদ্ধেরই পারাঁচিত 
হওয়া কর্তব্য । তবে আর-এক ধরনের শিলালাপ পাওয়া গেছে-_-যেগাঁল সংখ্যায় 
অনেক বোৌশ এবং এীতহাসক দিক থেকে বোঁশ গুরুত্বপূর্ণ । এগাঁল সমস্তই 
পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা । এ ছাড়া কিছু কিন লাঁপ বিশেষভাবে 'নার্মত স্তন্তের 
গায়ে লেখা হয়োছল । যেসব জায়গায় জনসমাগম হতো, সেসব জায়গায় এই 
স্তন্তগ্ঁল বসানো হতো । এগুলিকে বলা চলে, জনসাধারণের প্রাত সম্রাটের সাধারণ 
ঘোষণা । এর মধ্যে 'ধচ্ম' সম্পার্কত ধারণা ব্যাখ্যা করা থাকত । মৌধ আমলের 
'পারপ্রোক্ষতে অশোকের প্রধান কৃতিত্ব এটাই ধে-- অশোক ব্যান্তগত পুণ্যলাভের 
জনো শাস্তসম্মত ধর্মাচরণ করার কথা ভাবেন নন । তান 'ধন্ম'কে দেখোঁছলেন একটা 
সামাজক দাঁয়ত্ববোধের মনোভাব নিয়ে । অতীতের এ্রীতহাঁসকরা অশোকের 
“ধহ্ম'কে বৌদ্ধধমের সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন এবং তশরা মনে করেন, অশোক 
বৌদ্ধধর্মকে সরকারিভাবে রাজধমে" পারত করতে চেয়োছলেন ৷ কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
অশোকের. উদ্দেশ্য তাই ছিল কনা সন্দেহ আছে । ধগ্মের উদ্দেশ্য. ছিল সামাজিক 
দাঁয়ত্বপূর্ণ বাবহার ও মানুষের পারস্পারক আচরণ সম্পার্কত একটা বিশেষ মনোভাব 
তৈরি করা । সব মানষের প্রাত শ্রদ্ধা ও সামাঁজক কাজকমে মানবীয় ভাবের 
সণ্টারই ছিল এর লক্ষ্য । 

যেসব পাঁরাম্থাীতর ফলস্বরূপ এই আদর্শের স্ত্রপাত হয়োছল, তা এবার বিষ্লোষণ 
করে দেখা যাক। এই আদর্শের জন্ম হয়েছিল অশোকের মনে । কিন্তু অশোক এও 
বৃঝোছলেন, এই আদর্শ প্রচারের দ্বারা বহু সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে। 
অশোকের ব্যন্তগত 'বশ্বাপ ও তার নিজস্ব পারমণ্ডলের একটা প্রভাব ছিল। 
পরিবারগতভাবে মৌর্যরা প্রচাঁলত ধর্মমতাঁধরোধশ গোষ্ঠীগযালকে সমর্থন করতেন, 
যাঁদও সেজন্য ্রাহ্মণাবাদকে কখনো আঘাত করেন নি । এইসব 'বাঁভন্ন ধর্মগোচ্তীর 
অধৃন্তত্ব সমাজে সংঘর্ষ স্ৃ্ট করোছল । এ ছাড়াও অসন্তোষের অন্যান্য কারণ 'ছিল। 
যেখন, বাবসায়শ সম্প্রদায়ের সামাঁজক অর্ধাদার প্রশ্ন, শহরে সমবায় সংঘগযালর 
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প্রবল ক্ষমতা, কেন্দ্রীভূত শাসনঝ/বন্ছার চাপ ও সাম্নাজ্যের বিপুল আয়তন । মৌর্য- 
সাম্রাজোর অধবাস্ণীদের এমন কোনো দৃন্টিভাঙ্গর প্রয়োজন ছিল যা সমস্ত বিরোধণ 
গোচ্ঠীগলির মধ্যেও এঁক্যের সম্ভাবনা আনবে । মৌর্য-সাম্াজ্যের গঠন এমন ছিল 
যে, এই সন্ভতাবনার স্চনা হতে পারত একমান্ত সম্রাটের কাছ থেকেই । একাপ্রাতথ্ঠার 
মূলস্ত খখজতে গয়ে অশোক প্রাথামক চিন্তাগতলর ওপর জোর দিলেন এবং এইভাবে 
তশর ধর্মনশাতর জন্ম হল । 

যেকোনো ধর্ম গোষ্তীতূন্ত মানুষের কাছেই 'ধম্মের' নীতগহীল গ্রহণযোগ্য ছিল । 
প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে বীধাধরা নিয়ম-কানুন তেমন কিছু ছিল না। মনে হয়, এই 
অস্প্টতা ছিল ইচ্ছাকৃত । কেবল মূল নাীতগলি স্পম্ট করে ডীল্লাখত হতো । 
এগীলতে মানুষের সাঘারণ আচার-আচরণকে উন্নত করার কথাই বন থাকত । মূল 
নগীতগযীলর মধ্যে অশোক সবচেয়ে বোশ জোর দিয়েছিলেন সহনশান্তর ওপর । 
এই সহনশাস্ত ছিল দু'ধরনের- - মানৃষকে সহ্য করা এবং তাদের বিশ্বাস ও 
ধারণাকেও সহ্য করে নেওয়া ! তিনি লিখেছেন : 

'**ক্কীতদাস ও ভৃতাদের প্রতি সুব্যবহার, পিতামাতার প্রাত আনুগত্য, বন্ধ, 
পারচিত, আত্মশীয়, পুরোহিত ও সন্যাসদের প্রাত উদারতা'*" । ঈশ্বরের প্রিয়- 
পান্তরা সমস্ত গোচ্ঠীর সমান উন্নাতর চেয়ে নিজের সম্মান বৃদ্ধকে বড় করে 
দেখেন না । নিজের বাক্যকে 'নয়ল্পণ করতে হবে-_ নিজের গোষ্ঠীকে বোশ করে 
প্রশংসা করা ও অন্যান্য ধর্ম গোষ্ঠীকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় ।.. সবসময় অন্য 
মানুষের গোম্ঠীকেও সম্মান জানাতে হবে । এভাবেই নিজের গোষ্ঠীর প্রভাব 
বাড়বে ও অন্য গোষ্ঠীরও ভালো করা হবে । অনাথায় নিজের গোচ্ঠীর প্রভাব কমে 
যাবে ও. অন্যটিরও ক্ষাঁত করা হবে". । সুতরাং সমম্বয়ই কাম্য, যাতে মানুষ 
একে অপরের আদর্শ জানতে পারে" 
এইভাবে সকলের মধ্যে এঁক্য-সমম্বয়ের আদর্শে মতাঁবরোধকে চাপা দেওয়ার 

অনুরো জানানো হল । কিন্তু এও বলা যায় যে, 'বাঁভন্ন মত প্রকাশ্যে আলোচনা 
করে ও মতপাথকোর কথা স্বীকার করে নিয়েই সহনশান্তর প্রকৃত পারিচয় দেওয়া 
যার । মতপার্থকা চাপা দিতে গেলে তা আরো বেড়ে ওঠে, সন্দেহ জাগে সম্রাটের 
হয়তো ভয় ছিল যে, মানুষ মতপার্থকাকে কেন্দ্র করে আবেগে উত্তোঁজত হয়ে 
উঠতে পারে । উৎসব উপলক্ষে জমায়েত বা সভাও নাষদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । 
এই নিষেধের একটা রাজনৈতিক উন্দেশ্যও ছিল-_- এইসব জমায়েত থেকেই বিরোধশ- 
গোম্ঠীর জন্মের স্চনা হতো । 

'ধন্মে'র আর একটি মূলনীতি ছিল আঁহংসা । যুদ্ধ ও হংসা'পারত্যাগ, প্রাঁপহত্যা 
নিয়দ্ঘণ ইত্যাদি কাজের মধ্যে আহংসার আদর্শ প্রাতফাঁলত হতো । অশোক 
জানতেন, কোনো কোনো পারাস্থািতিতে বলপ্রয়োগ না করলে চলে না। তাই, সম্পর্ণ 
আহংসার কথা কখনো তান জোর 'দয়ে বলেন 'ন। কয়েকটি আঁদবাসী 
অরণ্যচারী দলকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত দমন করা সম্ভব হয় নি। একটি আবেগময় 
শিলালিপিতে যুদ্ধের বষময় ফল সম্পর্কে তান সচেতন করে দিয়েছেন । লিখেছেন--- 
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ধম্মনশীততে আবচল থেকে গতাঁন ভাবধ্যতে আর শা্তপ্রয়োগ করবেন না। আরো 
আশা করে গেছেন, তণার উত্তরাধকারণরাও হিংসা দ্বারা রাজ্য জয় করার চেষ্টা 
করবেন না। যাঁদ কখনো তা আনবার্ধ হযে পড়ে তবে যেন শল্ুর সঙ্গে ব্যবহারে 
করুণা ও ক্ষমার অভাব না হয়। 

“ধছ্ম' নীতির মধ্যে এমন কতকগ্2াীল উপদেশ ছিল যা এখনকার যুগে ধর্মীনরপেক্ষ 
ভাবে নাগাঁরকদের 'হতের জন্যে মেনে চলা হয় । সম্মাট দাব করেছেন 
আম পথের ধারে ধারে বটগাছ রোপণ করোছ, মান, ও পশু গাছের ছায়া 
উপভোগ করবে । আম আশ্রকুঞ্জ স্হাপন করোছি, কৃপ খনন করেছি ও.৯ মাইল 
অন্তর একাঁট করে বিশ্রাম গৃহ 1নর্মাণ করে দিয়োছ 1-""মানৃষ ও পশুর জলপানের 
জন্যেও বছ' জলসন্র স্হাপন করে দিয়েছি । এইসব কাজ বরা প্রয়োজন । আমার 
আগে বহু রাজাই এই প্ৃাঁথবীর জন্যে অনেক কিদ্বু করেছেন । 'কিন্বু আম এসব 
কাজ করলাম যাতে আমার প্রজারা 'ধম্মে' অনুরাগ হয় ।৬ 
“অপ্রয়োজনীয় আচার-অনষ্ঠান ও বাঁলদান? সম্পর্কে অশোক কঠোর সমালোচনা 

করেছেন । যেমন, যান্না নিরাপর্দ করা বা অসৃখ থেকে দ্রুত আরোগ্যের আশায় 
যেসব অনুষ্ঠান করা হতো তা সবই কুসংস্কারজাত । এগুলির ওপর 'নর্ভর করেই 
একশ্রেণীর পুরোহিত জখীবকানির্বাহ করত । খম্মনশীত কায“কুর করার জনো 'ধম্ম' 
প্রচারক একদল কর্মচারী নিষদন্ত করা হল। কিন্তু ক্রমশ ধন্ম-নীীতর ওপর 'ভাত্ত 
করে নতুন একদল পুরোহিতের সৃষ্টি হল । তারা মানুষের জশীবনে নানাভাবে 
হস্তক্ষেপ শুর; করল যার ফলে ধম্ম-নশীতর প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই কিছুটা নষ্ট হয়ে গেল । 

সবাকছু সত্বেও ধদ্মননীতি সফল হুল না। এর কারণ হয়তো এই যে, তশার 
নশাতকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে অশোক আতিরিন্ত আগ্রহণ হয়ে উঠেছিলেন । 
কিংবা তশর রাজত্বের শেষভাগে ধদ্ম নিয়ে তান যেরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, 
সেটা একরকম দুর্বলতায় পর্যবাঁসত হয়েছিল । যেসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এর 
সাষ্ট, সেগযীলর সমাধান কন হয় নি ! সামাজিক উত্তেজনা ও ভেদভাব রয়ে গেল, 
গোছ্ঠীগত বিরোধ বেড়েই চলল | মনে হয়, সমস্যাগুলো যেখানে সমাজব্যবস্হার 
একেবারে ভেতরে বাসা বেধে ছিল 'ধম্ম' সেখানে পেশছতে পারে নি, কারণ ধচ্মের 
অনুশাসন 'ছিল বড় ভাসাভাসা । তবুও এক্যচ্হাপনের প্রয়োজন অনুভব করে এই 
প্রচেষ্টা করার জন্যে অশোক প্রশংসার যোগ্য । 

৩৭ বছর রাজত্ব করার পর অশোকের মৃত্যু হয় ২৩২ খ্রীস্টপূর্বান্দে ৷ তর মৃত্যুর 

পরই: রাজনোতিক পতন শুরু হয়ে গেল এবং সাম্রাজ্য 'ছল্ন-বাচ্ছি্ন হতেও দের হল 
না। কেবল গাঙ্গেয় সমতীম অঞ্চলেই মৌর্যরা আরো ৫০ বছর রাজত্ব করল । ব্যাক- 
গ্রিয়ান গ্রণকরা ১৮০ খ্রীস্টপূর্বান্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অণ্ুল দখল করে নিল । 
ভারতীয় উপমহাদেশে আঁধকাংশ সান্লাজ্যের পতনের যা কারণ, মৌর্য-সাম্রাজ্যের 
পতনের কারণও অনেকাংশে একই ॥ অতীতে বলা ছুতো, অশোকের শাসননশীতিই 
পতনের মূল । বলা হতো, বৌদ্ধদের প্রশ্রয় দিয়ে অশোক ভ্রাঙ্মণদের বিদ্রোহী করে 
তূলোছলেন । 'কন্ু প্রকৃতপক্ষে অশোকের নশীত বৌদ্ধ অনরাগণী বা ভ্রাক্গণাঁবছেষী 
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ছিল না। তশর নীতি যে-কেউ গ্রহণ বা বন করতে পারত । আরো আভযোগ, 
তশর আঁহংসা নীতির বাড়াবাঁড়র ফলে সৈন্যবাহিনী হতবার্য হয়ে পড়েছিল । কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তার আহংসা নশীত এতটা অবাস্তব ছিল না ! 'শিলালিপিতেও সৈন- 
বাহনশকে দূর্বল করার কথা নেই। 

প্রকৃত কারণ বোধহয় অন্যত্র খংজতে হবে | মনে হয়ঃ মৌর্ষ-আর্থনঈ£৩ নানাদিক 
থেকে আন্বাত পায় ॥ বিরাট সৈনাবাহিনীর খরচ, সরকার কমণারীদের বেতন 
এবং নতুন নিতুন অণুলে বসাঁত হ্থাপন ইত্যাদি কোষাগারকে অর্থশূন। হবে লোছিল । 
খননকার্ষের পর দেখা গেছে, মৌর্য শহরগালর ধবংসম্তপে প্রথমধ্গে যেমন বাং 
অর্থনাতর প্রমাণ পাওয়া যায়, পরেরঠবগের মমদ্রাগযলির নিকৃষ্টতা দেখে বিপরীত 
অবস্থার কথাই মনে হয় | মনদ্রাগীলর মধ্যে রূপোর ব্যবহার ক্রমশ কমে এসোঁছল। 
অর্থাৎ, কোষাগারে অর্থাগমের পারমাণ আর অর্থ বায়ের পরিমাণের সঙ্গে পাল্লা 
'দতে পারছিল না ; এ ছাড়া অন্য অর্থনৈতিক প্রশ্নও আছে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে 
কীষাঁভীত্তক অর্থনীতি চাল থাকলেও গোটা সাম্রাজ্যের অর্থনগাত ও রাজস্ব আদায়ের 
মধ্যে অনেক পার্ক ছিল। কৃষিপ্রধান অণ্চলগ্গীল থেকে যা আদায় হতো, তা 
পুরো সাম্রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় ওই পার্থকা হয়তো অথ-নোতিক ্ছিতা- 
বন্ছাকে ব্যাহত করোছল। 

সাম্রাজ্যের পক্ষে দুটি জিনিস অপাঁরহার্য-_ একটি সঃপারচালিত শাসনবাবচ্ছা ও. 
প্রজাদের রাজনোৌতক আনুগত্য । মৌর্যদেরশাসনব্যবস্হা আপাতদৃষ্টিতে সুপারিচাজিত 
মনে হালেও কয়েকটি প্রাথামক দুর্বলতা রয়ে গিয়োছল । সম্রাটকে কেন্দু করে যে 
আমলাতন্ত্র, তাদের আনুগত্য ছিল সমাটের প্রাতই | রাজাবদল হলে আনুগতোরও 
পাঁরবর্তন ঘটত । কখনো বা কর্মচারশও বদল হতো । নিয়োগের কোনো নাদিন্ট 
রীতি ছিল না। চ্ছানীয় শাসনকঠারা নিজেদের পছন্দমতো কর্মচারী নিয়োগ 
করতেন । ফলে একটি 'বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর মধ্যেই নিয়োগ ও রাজনোৌতিক 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল । অর্থাৎ, চ্ছানীয় দলাদালর প্রভাব এসে পড়ল শাসন- 
ব্যবস্থার ওপর । কিন্তু সচিন্তত নিয়োগব্যবন্থার মাধ্যমে এই দলাদাল ও বিশেষ 
সামাজিক শ্রেণীর ক্ষমতাবীদ্ধ রোধ করা যেতে পারত ৷ এই প্রসঙ্গে চশনা পরণক্ষা- 
পদ্ধতির কথা মনে আসে । মৌর্ধরা তেমন কোনো পদ্ধীত অনুসরণ করলে সাম্রাজ্য 
দীর্ঘন্ছায়ী হতো । এ ছাড়া জনমত স্থির রাখার জন্যে কোনো প্রাতান ধিত্বমূজক 
প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকায় এটাও একটা সমস্যা রয়ে গেল! মৌষধদের গহ্চচর 
ব্যবস্থার ফলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসানক ক্ষেত্রে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল । 

রাজনোতক আনুগত্যের মধ্যে একটা বড় কথা হল, রাষ্ট্রের প্রাত আনৃগত) এবং 
রাষ্ট্র হল রাজা ও তার সরকারের চেয়েও বড় একটা কম্পনা । ভারতে গণরাজ্যগলির 
পতন শরহ হতেই রাম্ট্রসম্পার্কত ধারণাও যেন চাপা পড়ে গেল। রাজতচ্ত্র নির্ভর 
করত ধরায় সংস্কারের উপর | কিন্তু ক্লমশ রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণাটিকে অস্পচ্ট 
করে তৃলল এবং আনুগত্য তোর হল সামাজিক রীতির প্রাত। 

রাজনশীত ও বর্ণপ্রথার পারস্পারক নির্ভরতার ফলে অন্য ষে-কোনো, রাজনৈতিক 



৬৪ | ভারতবর্ষের ইতিহাস 

প্রাতষ্ঞানের চেয়ে বর্ণীশ্রমই বৌশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল । রাজা ও রাজার কর্তব্য 
সম্পার্কত ধারণার পরিবর্তন থেকেই এটা বোঝা যায়। ভ্রাহ্মণরা রাজার ওপর 
্দবত্ব আরোপ করেছিল । কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরা রাম্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে রাজার দৈবক্ষমতা নয় সামাজিক চুস্তর বিষয়েই জোর দল । এমন-কি 
ব্রাহ্মণরাও এরপর চুন্তর কথা বলেছে, কারণ তারাও একটি নিয়ন্ত্রণকারী শান্তর 
প্রয়োজন বোঝে । রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ কর ছাড়াও ব্রাঙ্মণরা তশর ক্ষমতা 

সম্পর্কে বলে যে, মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে একটা চ্রান্তর ফলেই এই ক্ষমতা রাজার 
হাতে এসেছে পর্বে মাৎসান্যায়ের ভীতির উল্লেখ পাওয়া যায় । কোনো সমাজে 
আইন না থাকলে 'বিশৃংখলার সৃষ্টি আনবার্ধ। রাষ্ট্রের আস্তত্বের জন্যে দ্টো 
ধ্যাপারের প্রয়োভনের কথা বলা হল-_ দণ্ড ও ধর্ম । দণ্ডের সাহায্যে রাষ্ট্র আইন 
জার করতে পারত । আর, ধর্ম হল সামাঁজক রীতি । ব্রমশ ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা 
রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার স্হান মিল । এ ছাড়াও, দৈবশন্তিসম্পন্ন রাজাও অন্যায়ের 
উধের্ব ছিলেন না। সত্য ও অন্যায়ের িরহৃদ্ধাচারী রাজাকে সিহাসনচুঃত করা যেত । 

রাজননীত-তত্বের গ্রন্থাদ অনুযায়শ এসময়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী হিসেবে ধরা 
হয়েছে রাজা ও রাজসরকারকে | কার্ষক্ষেত্রে তশরাই ছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে, যাঁদও 
অন্যভাবে বলা যায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিমূর্তভাবে ন্যস্ত ছিল “ধর্মের ওপর | রাজার 
কর্তব্য ছিল সম'জব্যবস্হার রক্ষা ও পালন করা । সমাজব্যবস্হা অবশা ধারে ধারে 
পাঁরবর্তত হয়-_ কিন্তু এই পাঁরবর্তন আসে প্রায় সকলের অলক্ষ্যে । ফলে লোকের 
আনুগত্য অপারবতিত থাকে । এই সমাজব্যবস্হা দেবতাদের অনুমোদিত বলে 
সেটি রক্ষা করা একটি পাবি কর্তব্য বলে বিবোচত হতো । সমাজবাবস্হার প্রাত 
আনুগত্য প্রথমে শুরু হয় অত্যন্ত স্হানীয়ভাবে, প্রধানত বর্ণপ্রথার মধ্য "দিয়ে । 
একদিক দিয়ে সেটাও ব্যাপক এঁকোর প্রাতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় । 

ভারতে সাগ্রাজ্যবিস্তারশ সরকারের প্রথম পরাক্ষাণনরণক্ষা শেষ হয়ে গেল ১৮০ 
খীষ্টপ্বান্দের মধ্যেই । পরবতাঁ শঙাব্দীগঃলিতে আরো পরাক্ষা হয়েছে। কিন্তু 
পারাস্হতি কখনোই এরকম 'ছিল না । পরবতর্শকালে আগের মতো কেন্দ্রীয় শিয়ন্মণ 
ছিল না। কারণ, রাজা ও প্রজার মধ্যে সরকার কর্মচারী ও ভূম্বামীরা এসে 
পড়ল এবং রাজা এদের হাতে তার অনেকটা ক্ষমতা ছেড়ে দলেন। পাঁতত জমির 
নিয়ামত উন্নাতর ফলে অকার্ধত অণুল কমে এলো । বৃহৎ সৈন্যদলের ভরণপোষণ 
ও রাজাজোড়া বিরাট ক্রিয়াকঙগাপের জন্যে ষে পারমাণ অথ" প্রয়োজন, রাজস্ব 
থেকে ততটা অর্থাগমের নিশ্চয়তা ক্রমশ কমে এলো । সাগ্রাজালিপ্সা না কমলেও 
প্রথমাঁদকে যেরকম উৎপণাহ ও প্রয়োজনের তাগিদে সাম্রাজ্য গড়ে উঠোঁছল পরৰতরঁ- 
যুগে ততুটা আর দেখা যায় নি। 



€ 

সাম্রাজ্যের অবক্ষয় 
আনুমানিক ২০০ শ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০ স্রীস্টাব্জ 

মৌর্যষ্গের অবসানের পর ভান্পতবর্ষের রাজনৌতিক ঘটনাপ্রবাহ কিনুটা অস্প্টে । 
অনেক রাজা, নানান ষৃগ, খহপ্রকার মানুষ ও বিভিন্ন রাজবংষের জটিলতায় আঙ্ছমে 
এই সময় ॥ এীতহাঁসক উপাদান খখজে বেড়াতে হয়েছে নানা জায়গা ঘেকে। 
এমনাকি, স_-মা-চিয়েনের € 558-72-01/191 ) লেখা চাঁনের ইতিহাস থেকেও কিছু 
তথ্য সংগৃহনত হয়েছে । দাঁক্ষণ-ভারত ও উপকূল অণ্টলের মানুষ বখন নিজেদের 
স্বতন্ত্র পারচয় গড়ে তুলতে ব্যস্ত, উত্তর-ভারত তখন মধ্য-এাশয়ার রাজনোতিক 
আঁশ্ছরতার ঘ,পাবর্তে শ্রাবষ্ট । শ্্ীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এই উপমহাদেশ অনেকগুে 
রাজনোতিক অণ্চলে বিভন্ত হয়ে গেল এবং এক-একটি অঞ্চলের আকাম্মাও হল 
এক-এক রকম । মনে হতে পারে, এই পারাশ্ছিতিতে দেশের 'বাঁভল্ন অণ্চলের মধে! 
কোনোরকম রাজনোৌতক যোগসূত্র অবশিষ্ট, ছিল না। কু রাজনোতক টন! 
বৈর্মনই ঘটহ্ক না কেন, একটা যোগসূত্র সাঁতাই বজায় ছিল । 

১৮০ শ্রীস্টপূর্বাব্দের মৌর্ষসাগ্রাজ্যের ভগ্রাবশেষের উত্তরাধকারণ হল শুঙ্গরা । 
এরা 'ছিল অজ্ঞাত এক রব্রাহ্মণবংশজাত । পাশ্চম-ভারতের উজ্জায়নী অনল 
থেকে আগত শুঙ্গরা মৌর্যদের অধীনে কর্মচারী ছিল । শুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
পুষ্যমতি শেষ মৌর্যরাজাকে হত্যা করে সিংহাসন আধিকার করলেন ॥ বোট 
স্র থেকে জানা যায়, পৃধ্যাম্র বোদ্ধদের ওপর অত্যাচার করেন তাদের 
উপাসনার চ্ছানগ্ণীল, বিশেষত যেগ্াাীল অশোকের তোর, ধ্বংস করে দেন! 
নু এ বর্ণনা আতরঞ্জিত, কেননা এসময়ে বৌদ্ধ স্মীতস্তনভগবাল নতৃন করে নার্মত 
হয়েছিল-_- তার প্রত্বতাত্ক সাক্ষ্য রয়েছে । অবশ্য পুয্যমন্ন 'নিজে ব্রাহ্মণদের সমর্থবা 
ছিলেন € এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা তিনি নিজেও ছিলেন স্রাঙ্মণ )। 
তিনি দুবার অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন । 

শুঙগদের সর্বদাই যদ্ধাবগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে । দাক্ষিণাতোর উত্তরাংশের 
রাজাগযহীলর সঙ্গেও যেমন লড়াই হয়েছে, তখন উত্তর-পাশ্চমে গ্রীক আক্রমণ আর 
দাঁক্ষণ-পূর্বে কিঙ্গরাজ্যের সঙ্গেও যদুদ্ধ চলেছে সমান তালে । প্রাথমাঁদকে শুঙ্গদেরু 
অধীনে 'ছল সমগ্র গাঙ্গের উপত্যকা ও উত্তর-ভারতের কিছু অংশ । কিন্তু ক্রমশ 
কয়েকটি অণুলের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়ে কেবল রাজনৈতিক আনু- 
গত্যের আশ্বাসই অবশিষ্ট রইল । ১০০ বছরের মধ্যেই শুঙ্গদের সাম্রাজ্য এনে 
ঠেকলো কেবল মগধ অণ্চলটহকুতে এবং এখানেও তাদের আঁস্তত্ব শঞ্কাজনক হয়ে 
উঠল । শুঙগদের পর রাজত্ব পেল কাণ্বরা এবং তারা রাজত্ব করল ২৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ 
পর্যন্ত ৷ এদের রাজস্বেও ওই অনিশ্চিত স্বচ্ছা চলতে লাগল প্রায় ৫০ বছর ধরে । 

ভা. ই. 



৬৬ | ভারতবর্ষের ইতিহাস 

মগধের কাছে কালঙ্গ সব সময়ই একটা উদ্বেগের কারণ ছিল । শ্রীস্টপূ্ব প্রথম 
শতাব্দীর মধাভাগে রাজা থারবেলার নেতৃত্বে কাঁলঙ্গর উত্থান ঘটেছিল । উীঁড়ষ্যার 
হাতিগুম্ফায় একটি দীর্ঘ শলালাঁপ পাওয়া যায় । তার মধ্যে তার জশব্নবৃত্তান্তও 
আছে। কিন্তু শিলালাপিটি এত ক্ষতাঁবক্ষত যে পড়তে গিয়ে নামের পাঠোদ্ধারে 
ভূল হতে পারে । খারবেলা ছিলেন জৈন | 'কন্ু তা সত্তেও রাজ্যজয়ে তার উৎসাহ 
ছিল এবং 'বাঁভন্ন অণ্লে বুদ্ধজয়ও করেছিলেন । শোনা বায়, পশ্চিম দাঁক্ষণাত্যের 
রাজাকে তান পরাঁজত করেন, উত্তরে রাজগৃহ আঁধকার করেন, মগধ জয় করেন 
ও উত্তর-পশ্চিম গ্রশীকদের আক্রমণ করেন । এছাড়া আরো দক্ষিণে পাণ্য রাজোর 
কিছু কিছু অংশ দখল করে পাণ্য রাজাদের প্রতি অসম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে গাধার 
সাহায্যে হলকর্ষণ করে আসেন । খারবেলা তার শিলালাঁপতে নজ্দদের 'নার্মত 
সেচ প্রণালগহলির কথা উল্লেখ করে এীবষয়ে তশার নিজের কণীর্তর জন্যে গর্প্রকাশ 
করেন । মৌর্যদেয ' সম্পর্কে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে শিলালি'পর 
অস্পহ্ট অংশগ্দলির মধ্যে হয়তো এবিষয়ে কিন্তু লেখা ছিল। সম্ভবত অশোকের 
আভযানের 'িস্ত স্মৃতি তখনো কালঙ্গবাসীদের মন থেকে মুছে যায়নি । এইসব 
যুদ্ধজয় ছাড়াও খারবেলা দাঁব করেন, প্রজাদের উন্নাতর জন্যে তিনি প্রচুর অর্থবায় 
করোছলেন । শিলালাঁপর অলংকারবহ্ছল ভাষা কিছুটা আঁতরঞ্জন দোষে দুন্ট বলে 
মনে হয় । আর রাজকাঁয় ভ্ীতবাদ তো ছিলই । খারবেলার মৃত্যুর পর কাঁলঙ্গ 
আবার এক নিস্তরঙ্গ রাজ পারণত হল । 
- উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাগারের আক্রমণের পরেও গ্রীস ও ভারতবর্ষের 
মধ্যে তেমন কোনো যোগাযোগ হয়ান । বরং পরে, খ্ীস্টপূর্ব "দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারত-গ্রক সম্পর্ক অনেক দৃঢ় হল । উত্তর-পশ্চমাণ্ুলে 
যেসব গ্রণক রাজা সে সময়ে রাজত্ব করেছিলেন, তাদের 'বলা হতো ইন্দো-গ্রীক ॥ 
ইরাণে আকামোনডদের রাজত্বের অবসান ও আলেকজাগারের ম্বতার পর ইরান 
ও পার্খববতর্শ অগ্টলগবাীলর রাজা হয়ে গেলেন আলেকজাগারের সেনাপাঁতিরা | যখন 
সমগ্র অণ্লটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভন্ত হয়ে গেল, ব্যাকট্রয়ার গ্রীক শাসকবৃন্দ ও 
পার্থয়ার ইরানীয় শাসকরা সবচেয়ে বেশি সুবিধে আদায় করে নিলেন । খ্রীস্টপূর্ব 
তৃতীয় শতাব্দীর মধাভাগে এরা সেল:সিড-নিয়ন্্ণ থেকে মূহ্ত হয়ে কার্ধত স্বাধীন- 
ভাবে রাজ্য' পারচালনা শুর করলেন । 

প্রথমাঁদকে ব্যাকট্রিয়া ছিল বোশ শাল্তশালশ । 'হন্বকুশ ও অকসাসের মধ্যবতণ 
অণ্চলে এক উর্বর ও প্রাকৃতিক সম্পদশালী অণ্ুলে অবাস্হিত ছিল এই ব্যাকষ্রিয়য রাজ্য । 
তাছাড়া, গান্ধার থেকে পারস্য যাবার রাস্তা ও সেখান থেকে কৃফসাগর ও গ্রণসে 
বাবার রাস্তায় যেতে হতো ব্যাবট্রীয়ার মধ্য 'দিয়েই । ব্যাকষ্রিয়ার গ্রশক আঁধিবাসীরা 
এসেছিল আ্যাকামেনিডদের সময়ে ( মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব পন্তম শতাব্দীতে )। তখন 
পারস্য সম্ত্রাটরা গ্রীক দেশত্যাগীদের এখানে বসবাস করতে দিয়েছিলেন । ব্যাক- 
প্রিয়ার মৃদ্রাগুলি থেকে মনে হয়, এই রাজোর সঙ্গে গ্রশসের ঘানম্ঠ যোগাযোগ ছিল 
( যেমন, রাজা সোফাই'টিসের মহদ্রাগদাঁল এথেন্সের “পেচক-মূতি' সম্বালত ম:দ্রাগ্যালর 
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অণুকরণে তোর )। জামির উর্বরাশান্ত ও বাঁপজোর সুবিধার জন্যে এখানে বড় বড় 
সম্পদশালী নগর গড়ে উঠল । 

ব্যাকদ্রিয়ার শাসনকা ভায়োডেটাস সেলুসিড রাজা আ্যাপ্টিওকাসের 'বিরগন্ধে 
বিদ্রোহ করেন । আযাশ্টিওকাস আরো গুরত্বপূর্ণ মধা-ভূমধাসাগরশীয় অঞ্চলে ব্যস্ত 
থাকার এই বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। সুতরাং ডায়োডোটাস স্বাধীন হয়ে 
গেলেন । সেলহাঁদভ রাজারা ব্যাকস্রিয়াকে দমন করতে অসমর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত 'এর 
স্বাধীন আস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন । আনুমানিক ২০০ শ্রীস্টপূর্বান্দে ভায়ো- 
ডোটাসের প্রপোন্রের সঙ্গে এক সেল্যাঁসড রাজকুমারণীর ববাহ হয় । 'হন্দৃকুশ পর্বত- 
মালা আতক্রম করে এক নগণ্য ভারতীয় রাজা সভগ্রসেনকে পরাজিত করা ছাড়া 
সেল্যাসড রাজা আর কোনো সাফল্য অর্জন পারেন নি। 1তাঁন সভগসেনের 
কাছ থেকে অনেকগযাঁল হাত ও অন্যান্য উপহার আদায় করেছিলেন । 

২০৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সভগসেনের পরাজয়ের পর বোঝা গেল, উত্তর-পশ্চিম ভারত 
প্রা অরক্ষিত । ইউাঁথডেমাসের (বান সেলীসড রাজাকে ছাঁরয়ে দেন) পুর 
গডিমেট্রিয়াস দাক্ষণ-্পূর্ব দিকে আঁভিযান শুর করলেন তানি জয় করলেন 
আরাকোসিয়া ও পূর্ব গেড্রোসিয়া (বর্তমান দক্ষিণ-আফগানিস্তান ও মাকরান 
অন্টলগনীল )। দ্বিতীয় ডিমেন্ির়াস আরো এগিয়ে এলেন । পাঞ্জাবে প্রবেশ করে 
1সন্ধু উপতাকার মধা 'দিয়ে বন্বীপ অণ্চল .ও তারপর কচ্ছ পর্যন্ত চলে এলেন । 
এইভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইন্দো-গ্রক রাজত্বের সূচনা হল । 

ইন্দো-গ্রাঁক রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন 'মিনান্দার | তান বোদ্বগ্রনথ 
শমাঁলন্দ-পন্হো' ( রাজা মালন্দর প্রশ্ন ) প্রসঙ্গেও বেশ পারাঁচিত । বইতে তণর নাম 
বলা হয়েছে - 'মালন্দ । বইটি হল প্রশ্নোন্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের ওপর রাজা 
মিনান্দার ও বৌদ্ধ দার্শানক নাগসেনের আলোচনার সংকলন । তারপরই মিনান্দার 
বোদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন । মিনান্দার ইঙ্দো-গ্রীক শান্তকে আরো দুধর্ধ করে 
তুললেন ৷ রাজ্যের সামানাও বেড়ে চললো নানাদিকে ৷ তার রাজত্বকাল ছিল 
১৫৫-১৩০ প্রীস্টপূধান্দ । তশার আঁধকারে ছিল সোয়াট উপত্যকা, হাজারা জেলা ও 
ইরাবতণ ( রাভি ) নদ পর্যন্ত সমগ্র পাঞ্জাব ৷ তণর মূদ্রা খুজে পাওয়া গেছে উত্তরে 
কাবুলে এবং দিল্লীর কাছে মথ্বরায়। কিন্তু গাঙ্গের উপত্যকায় রাজ্যবিস্তারের 
চেষ্টা হয়োছিল । পাটালপত্রে না হলেও মনা অঞ্চলে, (তান যে শৃঙ্গদের আক্রমণ 
করেছিলেন, তা 'নাশ্চিতভাবে জানা যায় । স্বতযুর পর তণর দেহ আগুনে পোড়ানো 
হয় । শোনা যায়, তণর জনাপ্রয়তা এত বেশি ছিল যে দেহাবাঁশষ্ট ভস্োর জন্যে 
উত্তর-পাশ্চিমান্চলের 'বাভয শহরগুঁলর মধ্যে প্রাতযোগ্সিতা লেগে যায়! অবশ্য 
সন্দেহ হয়, হয়তো গ্রীকরা এসব কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্ধদেবের স্বত্যুর কাহিনীর 
সঙ্গে মিনান্দারের স্ৃত্যুর কাঁছনণী 'মপিয়ে ফেলেছেন । 

ইন্দো-গ্রীকদের ইতিহাস রচনায় সাহায্য পাওয়া গেছে প্রধানত তাদের গ্রীক 
ও পরে “বাজ 'লাঁপতে উৎকণীর্দ মুদ্রা থেকে । অনেক রাজার একই নাম ছিল এবং 
মৃদ্্রাগাঁলর মধ্যেও তেমন পার্থক্য না থাকায় এই সাক্ষ্য অনেক সময়েই বিআাতিকর 
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হয়ে পড়েছে । মিনান্দারের পর কোনো রাজার বদলে রাজপ্রাতীনাধর শাসন চললো । 
তারপর এলো স্টর্যাটোর রাজত্বকাল | ওদিকে ইউক্লাটাইডিসের বংশের এক ধারা তখন 
ব্যাকষ্ট্ররায় রাজত্ব করছিল । এই বংশের রাজারা গান্ধারের দিকে অগ্রসর হলেন । 
কাবুল পোরয়ে তশরা তক্ষাশলা অন্ধকার করে ফেললেন । 'হন্দ্ুকুশ পেরিয়ে রাজ্য- 
জয়ের ইচ্ছে ছিল পার্থয়ার রাজাদেরও । কাথত আছে, রাজা প্রথম 'মাথুডোটস 
( আন্দুমানিক ১৭১-১৩৬ শ্রীষ্টপূর্বান্দ ) নাক তক্ষশিলা জয় করেন। কিন্তু তার 
তেমন 'বস্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না । সম্ভবত গ্রীকরাই তক্ষশিলার শাসক ছিল । 

পাঁশ্চম-ভারতের বেসনগরে একটি স্তভ্ালাপ পাওয়া গেছে । এটির নিমণতা ছিলেন 
বেসনগরের রাজার (সম্ভবত শহঙ্গবংশীয়) সভায় তক্ষশিলার রাজা আশ্টিয়ালকিডাস 
প্রোরত দূত হেলিওডোরাস | হইনি বাসহদেবের (াবঞুর আর এক নাম) ভন্ত ছিলেন । 
অর্থাৎ, গ্রীক হওয়া সত্ত্বেও ইনি হন্দুধর্ম গ্রহণ কনোছলেন। কিন্তু তক্ষাখলা বোশাদন 
ব্যাকাষ্রগ্নার রাজাদের হাতে রইল'না । 

উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক রাজ্যগীলর পতনের সময় আঘাত এলো খ্যাকষ্ট্রিয়া রাজ্যের 
ওপরই ৷ মধ্য-এশয়ার কয়েকটি যাযাবর উপজ।ত এই রাজা আক্রমণ করল । 
এদের মধ্যে 'সাঁথয়ান বা শকরাই ছিল প্রধান । এইসব উপজ্যাঁতর পাঁ্চমাঁদকে 
আগমনের কারণ ছিলেন চীনাসমাট শি হয়াং তি । ইনিই হিউং-নহ, উ-সুন ও ইয়ে- 
চ যাযাবর উপজাতিগনীলর আক্রমণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর 
শৈষাধে বিখ্যযত চখনের প্রাচীর নির্মাণ করোছলেন । এইসব যাযাবররা পশহচারণ 
করত এবং পশ্চিম-চীনের সমভূমিতে পশুর পাল নিয়ে আসত তৃণভুঁমর সন্ধানে । 
এক এক জায়গার পশুখাদ্য 'নিঃশোষিত হয়ে গেলে এরা আরো নতুন পশহচারণভূঁমর 
সন্ধান করত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আধকতর সভ্য চীনাদের ধনসম্পাশত লুটপাট করে 
আনত ॥ কিন্তু চীনাপ্রাচীর নির্মাণের পর ওদের আর চীনে ঢোকবার উপায় রইল 
না । বিশেষত শি হয়াং [তন্ন পর যে হান রাজবংশের শাসন শুরু হল, সেই 
বংশের রাজারা প্রাচীরের প্রা্তরক্ষার ব্যবস্থা আরো সংদঢ় করে তৃূললেন । অতএব 
উপজাতিগযাল এবার দাক্ষণ ও পাঁশ্চমাঁদকে পা বাড়ালো । তিন প্রধান উপজাতির 
মধ্যে ইয়ে-চি-দের ভালো জামি ফেলে রেখে মহাদেশের অনাপ্রান্তে পাঁলয়ে আসতে 
হল । এরা দ'ভাগে বভন্ত হয়ে গেল। একদল-_- ছোট ইয়়ে-চি-রা, উত্তর-তববতে 
গগয়ে বসবাস শুর করল । আর একদল-_- বড় ইয়ে-চি-রা, আরো পাঁশ্চমে আরাল 
সাগরের তায়ে এসে দ্বরতে লাগল । এখানে তারা হ্থানীয় আধবাসশদের তাঁড়য়ে 
দিল। এই আঁধবাসীরাই হল 'পাথয়ান বা ভারতবধে যাদের বলা হতো শক। 
এরপর শকরা, চলে এলো ব্যাকট্িয়া ও পারাথয়ায় । একজন চীনা ভ্রমণকারণ 
লিখেছেন, ১২৮ খ্রীপ্টপূর্বান্দে আরাল সাগর অণ্চলে শকদের বদলে ইয়ে-চি-রা 
বসবাস শুর: করে দিয়েছে । দ্বিতীয় মিপ্রডোটসের রাজত্বকালের স্বজ্প সময়টকুর পর 
পার্থয়া আর শকদের আক্রমণ প্রাতিরোধ করতে পারল না। ৮৮ ্রীস্টপবান্দে 
তণর শ্বত্যুর পর শকরা পার্থয়া দখল করে নল । তারপর কোয়েটার কাছে 
বোলান 'গারপথের মধ! দিয়ে শকরা সিদ্ধ উপতাকায় ছ হু করে এগিয়ে এসে 
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একেবারে পশ্চিম-ভারতে এসে থামল | তাদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল 'দি্পশর কাছে 
মথুরা থেকে উত্তরে গাঙ্ধার পর্যন্ত. 

ভারতের হীতহাসে শকদের আগমনের পর থেকে 'বাভন্ন চীনাসূত্রে মধ্য-এশিয়ার 
ঘটনাবলী যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা ভারতীয় ই?তহাসের পক্ষেও অর্থবহ হয়ে 
উঠেছে । তার সঙ্গে আছে শকদের তোর মুদ্রা ও 'লাঁপর সাক্ষ্য ও সাহহত্যকর্মের 
মধ্যে পাওয়া উল্লেখ । ভারতের প্রথম দাকরাজা হলেন মোয়েস বা মোগা ( আন-- 
মানিক ৮০ খ্রীস্টপূর্বান্ঘ )-_ ইন গাদ্ধারে শক ক্ষমতা বস্তার করলেন । পরবতর্ণ 
শক রাজা আজেস উত্তর-ভারতের শেষ গ্রীকরাজা হিপোস্ট্রেটসকে আরুমণ করলেন । 
পরবতাঁ আর এক রাজা গ্রণ্ডোভারনেসের নাম বিখ্যাত হয়ে আছে সেন্ট টমাসের 
স্নে। শোনা যায়, সেন্ট টমাস ইজরাষেল থেকে রাজা গঞ্জোফারনেসের সভায় 

এসোঁছলেন ৷ সেক্ষেত্রে গণ্ডোফারনেসের শাসনকাল দীড়াচ্ছে প্রথম শতাব্দীর 
প্রথমাধে । ইরানের সেল্যীসড ও আআকামোনভ শামনব্যবন্থার সঙ্গে শক শাসন- 
ব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে । রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে 'বভন্ত ছিল । প্রদেশগুলির সামারক 
শাসনকর্তাদের বলা হতো “মহাক্ষান্তপ? । এই প্রদেশগাঁল আরো ছোট ছোট অংশে 
বভন্ত করা 'ছিল নিয়পদস্থ শাসনকর্তাদের অধীনে । শাসনকতারা রশীতিমতো 
স্বাধীনতা ভোগ করতেন-_ এপ্রা শৃধ্য যে নিজেদের ইচ্ছামতো সংবং-এ অনুশাসন 
খোদাই করতেন তাই নয়, নিজেদের নামে মৃদ্রাও জারি করতেন । শকরাজারা গ্রীক 
ও আঁকমেনিডদের অনুকরণে “মহারাজ', 'রাজাধিরাজ' ইত্যাঁদ মাহমান্বিত উপাধি 
ব্যবহার করতেন । শবকরা কিছুকাল আগেও ছিল বাষাবর | কাজেই সাম্মাজা গঠনের 
রাজাঁসক চেথ্টা হয়তো তাদের বিভ্রান্ত করোছিল । 
ইয়েশচ-রা আরো একবার এসে শকদের ভাঁড়য়ে দিয়েছিল । চীনা এাতহাসিক 

হ-মা-চয়েন লিখেছেন, ইয়ে-চিদের প্রধান কুম্ুল কদাঁফসেস একবার ইয়ে-চি-দের 
"পাঁচটি উপদলকে সাম্মালত করে উত্তরের পর্বতশ্রেণী আতক্রম করে ভারতবর্ষে কে 
পড়লেন । হার্মেয়্সকে হারিয়ে তানি কাবুল ও কাশ্মীর করায়ত্ব করলেন । প্রীস্ট্ীয় 
প্রথম শতাব্দীর মধাভাগের পরই ৮০ বছর বয়সে কুজুলের ম্বৃত্যু হল। তর ছেলে বিম 
কদাঁফসের রাজা হলেন । এর স্বর্ণমদ্রাগৃলিতে বথেষ্ট ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়। 
কিন কুম্ধুলের মদ্রাগলি রোমান 'দীনার' মুদ্রার অনুকরণে তোর 'ছিল, কেননা 
(রোমের সঙ্গে বাণিজ্য শুর হবার ফলে ওই মুদ্রাগৃল মধ্য-এশিয়ায় তখন প্রচাঁলত 
হয়েছিল । 

এই প্রথম দৃই রাজার সঙ্গে প্রবতাঁ রাজা কঁণিত্কর সম্পর্ক 'নিধারণ করা সম্ভব 
হয়ান ৷ মথুরার কাছে কুষাণ রাজাদের যেসব প্রাতসূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধো 
কাঁণচ্কের একটি মৃত দেখেবেশ বোঝা যায় যে তণার পূর্বপুরুষরা মধ্য-এশিয়া থেকে 
এসোছলেন । হয়তো প্রথম দুই রাজার সঙ্গে তণর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। 
তশর সময়েরই কুষাণ রাজবংশের শ্রীবদ্ধি ঘটেছিল এবং উত্তর-ভারতের সাংক্কতিক 
খববতনের ইতিহাসে কুষাণ যুগ রপীতমতো উল্লেখযোগ্য । কঁিত্ক সিংহাসনে বসে- 
শছলেন ৭৬ থেকে ১৪৪ খ্রীপ্টাব্দের ' মধ্যবতর্শ কোনো এক সময়ে । এই ৭৮ প্রীস্টাঙ্দ 
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থেকে নতুন একটা বর্ষ গণনা শহর: হয়, যার নাম শকাব্দ ।* সম্ভবত শকরাই তা 
শুরু করোছল। কুষাণাদের রাজা দাঁক্ষণে এসেছিল সশচশ পর্যন্ত, পূর্বে বারাণসণ 
আর মথুরাকে ধরা হতো প্রায় দ্বিতীয় রাজধানীীর্পে 1 প্রকৃত রাজধানী পুরুষপুষ 
ছিল আধুনিক পেশোয়ারের কাছে । 

কুষাণদের রাজত্বকালে উত্তর-ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার ইাতহাস 
ঘাঁনষ্ঠভাবে সম্পার্কত । 'বৌদ্ধরা কঁণি্ককে তাদের পৃণ্ঠপোষক হসেবে গণ্য করত 
এবং তশর রাজত্বকালেই চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন হয়োছিল যাতে বৌদ্ধধর্মের বাভিন্ন তত্ব 
ও নীতির আলোচনা হয়। এরপর বৌদ্ধদের কাজকমে" নতুন একটা-জোয়ার এলো 
এবং মধ্য-এঁশিয়া ও চীনে বৌদ্ধ প্রাতানাধদল পাঠানো হল 1 কণিচ্ক সন্ভবত মধা- 
এয়ার কোনো এক বাদ্ধক্ষেত্রে মারা যান । চীনা বিবরণ থেকে জানা যায়, এক- 
জন কুষাণ রাজা হানবংশীয় এক রাজকুমারণকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ৷ তশকে 
সৈনাপাতি পান চাও মধ্য-এশিয়া আঁভযানের সময় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে যুদ্ধে 
পরাঁজত করেন ৷ কাহনাীটি ষাঁদ লাত্য হয় তাহলে টাল্লাখত রাজা ছিলেন বি 
অথবা কঁণিষ্ক । কণিজ্কর উত্তরাধিকারশীরা আরো ১৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। 
কিন্তু তদের শান্ত হাস হয়ে আসছিল ক্রমে ক্রমে । পারস্যের ঘটনাবলী আবার 
উত্তর-্পাশ্চম ভারতের ওপর তার ছায়া ফেললো ॥ ২২৬ খ্রীস্টান্্ে আদরাশশর 
পার্থয়ানদের উচ্ছেদ করে সাসানিয়ান রাজত্বের স্চলা করলেন ৷ তশর উত্তরাঁধকারী 
-পেশোয়ার ও তক্ষাশলা জয় করলেন তৃতায় শতাব্দীর মধ্যভাগে ৷ কুষাণ রাজারা 
সাসানিয়ানদের সামন্তবর্গে পাঁরণত ছল । 

কুষাণদের আগমনের ফলে শকরা আরো দক্ষিণে কচ্ছ অণ্ল, কাথিওয়াড় ও মালবে 
সরে যেতে বাধ্য হয়োছিল । পাঁশ্চম-ভারতের এইসব অণ্লে তারা পণ্ঠম শতাব্দীর 
গোড়ার দিক পর্যন্ত ছিল । "দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রু্রদামনের নেতৃত্বে একটি 
নাটকীয় উত্থান ছাড়া এর বাঁক সময়টা চুপচাপই ছিল । কণিচ্কের স্বৃত্যুর, পর 
কুষাণদের দুবলতার সহযোগে শকরা আবার শান্তশালী হয়ে উঠতে লাগল । রদ্ুদামন 
ছিলেন কচ্ছ অণ্চলের আধবাসী | স্তবনাগড়ে একাট দীর্ঘ শিলালাঁপ ( সংস্কৃত 
ভাষায় এটিই সর্বপ্রাচীন গুরত্বপূর্ণ শিলালাঁপ ) থেকে তশর কশীর্তিকলাপ সম্বন্ধে 
জানা যায় ॥ ১৫০ খ্রীস্টাব্দের এই শিলালাঁপতে মৌর্য বাধাঁটর সংস্কারের কথা (বাধাঁট 
এখনো ব্যবহারযোগ্য অবন্থার় আছে) পাওয়া যায়। তাছাড়া নর্মদা উপতাকার 
আঁভষান, সাতবাহন রাজাদের ( নর্মদার দাঁঞ্ষণে ) 'বরুদ্ধে আভযান, রাজদ্ছানের 
বৌধের উপজাতিদের বিরুদ্ধে রুদ্ুদামনের যুদ্ধজয়ের কথা শিলালাঁপতে রাজ্জর প্রাত 
প্রচুর স্রীতিবাদসহ লেখা আছে । রুণ্র্দামনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখা আছে : 

তান তণর হস্ত থার্থভাবে উত্তোলন করে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে সংা্পন্ট করেছেন। 
তান ব্যাকরণ, সংগীত, তর্কাবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানে প্রচুর অধ্যয়ন ও স্মাঁতশান্তর 
জন্য বিখ্যাত । অন্থব, হস্তী ও রথচালনা এবং অসিষদ্ধ ও মৃদ্টিযৃদ্ধে তান 1বশেষ, 
পারদশাঁ ।.."তান যৃদ্ধে কৌশল ও দ্রুতগাঁত। 'তাঁন নিয়ামত উপহার ও 
* বর্তমান ভারত সরকার গ্রেগনীয়ান ফ্যালেগারের সঙ্গে শকাবকেও অনুসরণ করেন। 
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সম্মান প্রদান করেন ও অশোভন আচরণ পাঁরহার করেন । নজরানা, খাজনা 
ও অন্যান্য ধরনের ন্যায়সংগত অর্থ আগমনে তশর রাজকোষ সততই স্বর্ণ, রৌপ্য, 
মূলাবান প্রস্তরখণ্ড ও ফিরোজা পাথর ও অন্যান্য মহার্ঘ সামগ্রীতে পারপ্ থাকে ॥ 
তখর রাঁচিত গদ্য ও কাধ্য সহজ, মিষ্টি, সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ॥ তশর শর্দচয়ন ও 
অলংকার যথাযথ । তার সুগাঁঠিত দেহ 'বাঁভল্ন লক্ষণে শোভিত ৷ তশর উচ্চতা ও 
স্বাচ্ছ্য, কণ্ঠস্বর, বণ“, চলনরশীত, উদ্দীপনা ও শন্তি-_ সবই সংলক্ষণবৃন্ত । তিনি 
মহাক্ষা্প' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন । বহু স্থয়ংবর সভায় রাজকুমারীরা তর 
গলায় বরমাল্য অর্পশ করেছেন ।১ 
রুদ্রদামনের মৃত্যুর পর শকরা রাজনৈতিক গুরুত্ব হারালো এবং তাদের উত্থান হয় 

আঁবার চতুর্থ শতাব্দীর একেবারে শেষাঁদকে ॥ 
৬. খ্রীস্টপূ্ব প্রথম শতাব্দীতে সাতবাহন বংশের উত্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
উত্তর-দাঁক্ষণাত্য পূর্ণভাবে ভূমিকা গ্রহণ শুর করল । বর্তমান নাসিককে খিন্নে 
দাঁক্ষগাতোর উত্তর পাঁশ্চিমাংশে এই রাজবংশের প্রাতম্ঠা ঘটে। এদের অন্তর রাজ- 
বংশও বলা হয়। সম্ভবত অন্তর থেকেই এদের আগমন । পূর্ব উপকলের কৃধা ও 
গোদাবরী নদশ দুটির বদ্বীপ অণ্চল থেকে এরা গোদাবরী নদীর তর 'দিয়ে পশ্চিম 
দকে চলে আসে । তাত্পপর মৌর্ষ-সাম্মাজ্যের পতনের পরবতণ বিশৃংখলার সুযোগে এরা 
নিজেদের আধপত্য হ্থাপন করে । আবার অনামতে, এই রাজপাঁরবার এসোঁছল পণ্চিম- 
দিক থেকেই । তারপর পররবাদকেও নিজেদের রাজ্যাবস্তারের পর নিজেদের নামানুসারে 
অন্চলাঁটর নাম দেয় অন্ধ্র ॥ মৌর্য আমলেও অন্ধের কথা শোনা গেছে । অশোক তার 
িলালাঁপতে অন্্দের তার সাম্রাজ্যভুত্ত এক উপজাতি বলে বর্ণনা করেছেন । 

সম্ভবত সাতবাহনরা মৌঁদের শাসনকার্ষে নিষান্ত ছিল । পুরাণে আছে, দাঁক্ষ- 
পাত্যে শুঙ্গদের যা শান্ত অবশিষ্ট ছিল, সাতবাহনরা তাও ধ্বংস করে দেয় । 

সাতবাহন রাজাদের মধ্যে প্রথম 'ধাঁন বিখ্যাত হন, তশর নাম সাতকণাঁ । চতু'দিকে 
সামাঁরক শান্ত বিস্অরের জন্যেই তণর খ্যাতি । তিনি ছিলেন 'পশ্চিমাণ্চলের প্রদ্ু ॥ 
1তাঁন কাঁলঙ্গর রাজা খারবেলার কাছেও আন-+গত্য স্বীকার করেন নি। তণকে 'প্রাত- 
জ্ঠানের প্রভৃ* বলেও বর্ণনা করা হয়েছে । উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাতোর আধ্ানক 'পই- 
থাম'ই হল, তখনকার প্রাতচ্ঠান ৷ তশর সামরিক আঁভধান গিয়েছিল নমর্দা পৌঁরিয়ে 
পূর্ব মালবে 1 এই অগ্চলে তখন গ্রীক ও শক আক্রমণের আশঙ্কা | সাতকঞণী সাচী 
শগ্চল আঁধকার করলেন । এখানকার একটি শিলালাঁপতে তাকে “রাজন শ্রীসাতকর্ণ, 
বলে আঁভাঁহত করা আছে । এরপরে 1তাঁনি আঁভযান চালালেন দাঁ কপাঁদকে । গোদাবন্পণ 
উপত্যকা জয় করে তান উপাধ নিলেন 'দাক্ষণাপথপাত' ॥ সাতকণর্ণ ্রাঙ্ছল্যবাঢোর 
সমর্থক ছিলেন ও অশ্বমেধ যজ্সকরে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রমাণ সয় 
করেছিলেন । 

কিন্তু পাশ্চম-দাক্ষিণাত্য বোশাঁদন সাতবাহন রাজাদের দখলে রইল না । সাতকরার 
মৃত্যুর পর সাতবাহনরা শোচনণয়ভাবে বুদ্ধে হেরে গেল । পশ্চিমাঁদক থেকে তাড়া 
খেয়ে তারা পাঁলয়ে এলো পূর্ব উপকূলে । কিন্তু এটা তাদের পক্ষে একরকম ভালোই 
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হল, কেননা তারা অল্প অণ্টলে নিজেদের সংপ্রাতাষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল । এরপর 
যখন তারা আবার পশ্চিমাঞ্চল আঁধকার করল, তখন দাক্ষণাত্যের পূর্ব থেকে পাম 
উপকূল পর্যন্ত সবটাই তাদের দখলে । সাতকণর্ণ যানের সবচেয়ে ভয় করতেন, সেই 
শকরাই সাতবাহনদের কাছ থেকে পাশ্চমাঞ্চল আঁধকার করে 'নয়োছিল । শকরা নর্ম- 
দার উত্তরাণ্টলে পাঁশচম-ভারতে অত্যন্ত শান্তশালী হয়ে উঠেছিল । নাঁসক অণ্চলে শক 
রাজা নহপানার কয়েকটি ম.দ্রা পাওয়া যাওয়ায় মনে হয়, প্রথম শতাব্দীতে শকরা এই 
অণ্টল আঁকার করোছিল। 'কন্তু বোধহয় এর অল্পাঁদন পরই সাতবাহনরা অণ্ঠজটি 
আবার দখল করে নেয় । কেননা, নহপানার মুদ্রার ওপরই গোঁতমীপৃন্র সাতকণপর 
ছাপ মারা আছে। এই রাজাই শকদের তাড়য়ে দিয়ে এই অণ্চলে সাতবাহনদের 
আঁধকার পুনঃপ্রাতিষ্ঠা কবেন । 

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে গৌতমীপূন্র ও তর ছেলে বাশিহ্ঠীপ:ঘের রাজত্বকালে 
সাতবাহন রাজা 'বাশিষ্ট ক্ষমতারুপে গণ্য হয়েছিল । বাশ্চ্ঠীপুঘ্রের আর একাট নাম 
ছিল শ্রীপ্লহমাঁব | টলেমী ভারতের ভূগোল রচনার সময় বৈথানার ( পৈথান ) রাজা 
যে সিরোপলেমাইওসের উল্লেখ করেছেন, তান হয়তো পৃলুমাঁর ছাড়া কেউ নন। 
উত্তর ও দাঁক্ষণাণ্লের মধ্য দাঁক্ষণাতা এখন সম্পর্কের সেতু হয়ে দাড়ালো । এই 
যোগসূত্র কেবলমান্র রাজনোতিক নয়, বাণিজা ও নতুন চিন্তা বানময়েরও । বাঁশন্তী- 
পূন্ব লিখে গেছেন, গৌতমীপনত্র শকদের উচ্ছেদ করে ক্ষানয়গব' খর্ব করেছিলেন । 
তান চারটি বর্ণের মধ্যে মিশ্রণও বন্ধ করে দিয়োছলেন ৷ তশর আমলে দ্বিজদের 
স্বার্থ রক্ষার্থে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল । হিন্দ; আইনাঁবদ-রা শকদের মিশ্রবণণ ও 
গ্রীকদের শ্রেণীচ্যুত ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করেছেন । মিশ্রবর্প আখ্যা দেওয়াটা রশীতি- 
মতো মর্যাদা-হাঁনকর ছিল । গৌতমীপহন্রের মা একাঁট শিলালাঁপতে লিখেছেন, 
গোৌতমীপন্ত্র শক, যবন ও পল্লবদের ?বতাঁড়ত করোছলেন ।* সম্ভবত এই শেষবারই 
গ্রীকদের সম্পর্কে কোনো গুরত্বপূর্ণ উল্লেখ পাওয়া গেল । 

সাতবাহন ও শকদের বোধ মেটানোর উদ্দেশ্যে একটা বৈবাহক সম্পর্কের ব্যবচ্ছা 
হয় ও সাতবাহন রাজার সঙ্গে রাদ্রদামনের কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়োছল ।' কিন্ত 
তা সত্বেও সম্পর্কের বোধহয় তেমন উন্নতি ঘটেনি । কারণ রুদ্দামন বলেছেন, 
1তাঁন সাতবাহন রাজাকে দুবার ৃদ্ধে পরাজিত করেন, কন নিকট সম্পর্কের জন্যে 
ত'কে উচ্ছেদ করেন নি। রৃুদ্রুদামনের মৃত্যুর পর সাতবাহনরা শকদের ওপর আবার 
আক্রমণ শুরু করল এবং তারা 'কিছুটা সাফল্যও লাভ করে । দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে সাতবাহনদের রাজ্য পশ্চিম উপকূলে কাঁথওয়াড়, কৃফ্কার বদ্ধণীপ অণ্চল ও 
দাঁ্ণ-পূর্বে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । কিন্তু এই বিরাট রাজ্য বোশাদন থাকোন। 

* ভারতীয় স্বত্রে 'যবন" অথব' 'যোন' অর্থে গ্রীকদেরই বোঝানে। হয়েছে। সেই সঙ্গে, পশ্চিম এপিয়া 
থেকে আগত মল্টান্ত বিদেশীদেরও। শব্দটি এসেছে 'আয়োনিয়া' পেকে। 'পল্লব'র1 ছিল পার্ণিয়ান। 

1 সাতবাহনরা নিজের! চতুরর্শের মধ্যে মিশ্রণ বন্ধ কর! নিয়ে গর্ব করত, 'কিন্তু শক পরিবারের 
সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের আপত্তি হয়নি। বর্ণভেদের শান্ত্রগত রীতি ও কার্ধত 
প্রচলিত প্রথা _ এই ছুইয়ের মধ্য কতট! প্রভেদ ছিল, এটি তার আর একটি উদাহরণ। 
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পরনবতর্ণ শতাব্দীতেই সাতবাহনের পতন শুরু হয় ও চ্ছানীয় শাসনকতারা উত্তরোত্তর 
আঁধক শীস্ত সণ্চয় করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করে । 

ইন্দো-গ্রীক রাজারা ও কুষাণরা পারস্য ও 'চশনের রাজনদের অনুকরণে নিজেরা 
বড় বড় উপাঁধ গ্রহণ করে বজেদের রাজাকে বৃহৎ সাম্রাজ্য বলে আখ্যা দিতে 
চাইতেন । উপাধিগ:লির মধ্যে ছিল “মহারাজাধিরাজ' ও “দৈবপনৃত্র” ৷ এছাড়া আগের 
রাজাদের দেবতার সম্মান দিয়ে ত*দের নামে মান্দর প্রতিষ্ঠারও রাঁতি ছিল । সাত- 
বাহনরা অবশ্য এই ধরনের মাহম়ময় উপাঁধ গ্রহণ করেননি । এর কারণ বোধহয় এই 
বে, স্হানীয় শাসনকর্তা ও রাজাদের ওপর সাতবাহনদের আঁধপত্য একেবারে সার্ব- 
ভৌম ছিল না। সাতর্বাহনদের শাসন-ব্যবস্হার মধ্যেও এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়। 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না করে রাজকমণচারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল । 
নাতবাহনদের রাজা কয়েকটি ছোট ছোট প্রদেশে 'িভন্ত ছিল । “অমাত্য' নামে 
একজন অসামরিক শাসনকর্তা ও 'মহাসেনাপতি' নামে একজন সামারক শাসন- 
করার অধীনে ছিল একটি প্রদেশ | মহাসেনাপাঁতদের রাজপারবারের 'াববাহ করারও 
অনুমাত ছিল, সম্ভবত এই আশায় বে তার ফলে রাজবংশের গত তাদের আনুগত্য 

বাড়বে ৷ কাউকে কাউকে নিজস্ব মৃদ্রা তৌররও অনুমতি দেওয়া হয়োছিল । সাত- 
বাহনদের পতনের পর শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে শাসন শুর করল । রাজকর্মচারী- 
দের তত্বাবধানে স্হানীয় লোকরাই সাধারণত শাসনকার্য চালাতো । উত্তরে এবং 
দাক্ষিণাত্যেও গ্রামই ছিল ক্ষুদ্রতম শাসনকেন্দু । যতাঁদন গ্রাম থেকেই বৌশ রাজস্ব 
ও সৈন্য সংগ্রহ হতো, ততাঁদন এই র্যবস্হার পাঁরবর্তন হয়ান। রাজনৈতিক পার- 
বর্তনের প্রভাব পড়ত কেবল প্রাদৌশক শাসনকঠা ও তাদের কর্মচারীদের ওপর । 

খ্ীস্টপৃব* শেষ শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষণ ভারত প্রাগোতিহাসিক যুগ 
থেকে এীতিহাসিক য.গে প্রবেশ করেছিল । সমসামীয়ক ঘটনাবলীর পশাথগত বণ-নাও 
পাওয়া যায়। অশোকের শিলালপিতে দাঁক্ষণ-ভারতের রাজ্যগ্যালর ( অর্থাৎ 
আধ্ানক অন্ধপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কন্ণাটক ও কেরালা ) উল্লেখ আছে । যেমন চোল, 
পাণ্তু, সাঁতয়পূত্র ও কেরলপুুন্র | প্রথম হট পূব উপকূলে শান্তশালী ছিল ও 
তামিল সংস্কৃতির উত্থানের সঙ্গে যুস্ত ছিল । তাঁমিলভাষা হিল দ্রাবড়গোঙ্ঠীর প্রধান 
ভাষা । তামিল সংস্কীতির কেন্দ্র ছিল মাদ্রাজ শহরের ঠিক দক্ষিণের অণ্চল । এখনো 
তার নাম তামলনাদ, অর্থাৎ তাঁমিলদের দেশ । কালিঙ্গরাজ খারবেলা দাঁব করেছেন 
গতনি তামিল 'ন্রশীন্তকে পরাজিত করেন । এই মিন্রশান্ত অথে” চোল, পাণ্য, চের 
(বা কেরল) এবং তারের সমস্ত রাজ্যগীলকে বোঝানো হয়েছে । পাগ্য রাজ্যের সঙ্গে 
খারবেলা বাণিজ্যক সম্পর্কও স্হাপন করেছিলেন । মেগাস্হনিসলখেছেন হেরাররিঙ্গের 
কন্যা পাণ্যরাজ্য স্হাপন করোছিলেন । হয়তো তখনকার সময়ে দাক্ষণ ভারতে বে মাতৃ- 

তাচ্ঘক সমাজ প্রচলিত ছিল এটি তারই উদাহরণ । এই সমাজ ব্যবস্হা পাশ্চম উপ- 

কূলের কেরলে আজ থেকে &০ বছর আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল মেগাস্হিনিসের মতে, 

পাগ্যদের রানীর ছিল ৫ শত রণহস্তী, ৪ হাজার অশ্বারোহী ও ১৩ হাজার পদ্াাতক। 

'গই সমরক।র এরাতহাপিক ববরণ লাপবদ্ধ আছে 'সঙ্গম' সাহিত্যে--এগ্যাল এক 
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ধরনের কাব্যসংকলন । বেদের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এগদ্ালর উৎপাত্ত সম্পৃণ 
ধমাঁয় ছিল ন'। কথিত আছে যে, বহু শতাব্দী আগে তাঁমলনাদের রাজধানী মাদুরা 
শহরে পর পর 'তনটি সমাবেশ ( সঙ্গম ) বসেছিল । দাঁক্ষণাত্যের সমস্ত কবি ও 
চারণকবিরা এই সভায় যোগ 'দিয়োছলেন এবং তশদের সমবেত প্রচেন্টায় “সঙ্গম 
সাহিত্যের উদ্ভব হয় । প্রথম সমাবেশে নাঁক দেবতারাও হাজির ছিলেন ৷ তবে এই 
সমাবেশের রাঁচত কোনো কবিতা পাওয়া যায়ান । দ্বিতীয় সমাবেশে প্রথম তাঁমল 
ব্যাকরণ 'তোল কাঁ্পিয়াম' রাঁচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়। 'কন্ধু প্রকৃতপক্ষে এটি 
রচিত হয়েছিল অনেক পরে । তৃতীয় সমাবেশে ২ হাজার কাবতার আটটি কাব্যগ্রন্থ 
সংকলিত হয়েছিল । এগনণীল এখনো আছে । 

চের, চোল ও পাগ্যরা আঁবরতভাবে পারস্পাঁরক যুদ্ধে ব্যাপৃত 'ছিল ॥ ভার ফলে 
কাঁধরা অনেক বরদ্বগাথা রচনার সুযোগ পেয়েছিলেন ৷ এই তিনটি রাজ্য মহাভারতের, 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ নিয়োছিল বলা হয় । বেশ বোঝা যায়, এইকথা বলে রাজ্যগযালর 
প্রাচনত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে | পরে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁমলরা নৌবা- 
1হনণ গঠন করে 'সিংহল আক্রমণ করে । তারা অল্পাঁদনের জন্যে উত্তর-সংহল আধ- 
কার করে রাখতেও কৃতকার্য হয়োছল । তারপর ওই শতাব্দীর শৈষার্ধে সুংহলরাজ 
'দুখগামিনী" তাঁমলদের 'বতাঁড়ত করেন । কয়েকজন চের রাজারও উল্লেখ পাওয়া 
যায়, "কন্ু তদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একজন রাজার অবশ্য বাঁ 
বলে খ্যাত হয়েছিল, এ'র নাম ছিল নেডুন্জ্জেরাল আদান । তবে তান হিমালয় 
পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করোছলেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা নিতান্তই কবি- 
কল্পনা ৷ তান রোমান নৌবাহনীকেও নাক পরাজিত করোছিলেন । এটি প্রকৃত- 
পক্ষে বোধহয় রোমান বাণজ্য জাহাজের ওপর আক্রমণের উল্লেখ । 

প্রথমাঁদকের চোল রাজাদের ( প্রথম থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দ ) কথাস্াহত্যে 
অনেক উল্লেখ আছে । কাঁরকাল, ধাকে বলা হয়েছে “দগ্ধপদ-বিশিম্ট মান'য”, বেলখীতে 
একটি 'বরাট ন্বুদ্ধজয় করেছিলেন । তণর প্রাতপক্ষ 'ছল পাগ্য, চের ও আরো ১১ জন 
গোণ রাজার এক সম্মিলিত বাহনী । ক্রমশ চোলরা অন্যদের চেয়ে বোশি শল্তীশালশ 
হয়ে ওঠার পর উপদ্বীপ অঞ্চলের দাক্ষিণাংশের পৃব থেকে পশ্চিম উপক্লবাপণী 
সমগ্র অগ্চলে তাদের আঁধকার প্রাতচ্ঠিত হল | দুই উপকূলেই বন্দর গড়ে ওঠায় 
্ছলপথের এপ্রান্ত থেকে অন্প্রান্ত পর্যন্ত বাঁণিজ্যপথ তৈরী হল । রোমানদের সঙ্গেও 
ব্যবসা শুরু হল । চোলদের আর এক বশর রাজা ছিলেন নলাঙ্গল্লী । 'তিনি অনেক- 
বার বোদকমতে যজ্ঞ ও বলিদান করেছিলেন বলে খ্যাত । বোদক আচার প্রক্রিয়া 
সম্পর্কে তাঁমলদের একটা অন্তত আকর্ষণ ছিল ! 1বশেষত, করেকাট পৃজাপদ্ধাতর 
কথা উল্লেখ করা যায়। যুদ্ধ ও উর্বরতার দেবন্তা মূর:গণকে তারা ভাত ও রন্তু 
উৎসর্গ করত । তার সঙ্গে চলত পানোন্মন্ত উচ্ছঞ্খল নৃত্যানুষ্ঠান । নেতৃত্ব দিতেন 
প্রধান প,রোহিতরা । এছাড়া বীর যোদ্ধাদের কথা স্মরণ করে “বার প্রস্তর" স্হাপন 
করে সেগ্লিও পুজা করা হতো সহজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । 

তামিলদের পক্ষেএটা ছিল উপজাতীয় গোচ্ঠীতন্মের যুগ থেকে রাজ্যগঠনে উপনশীত 
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হবার সময় । রাজা ছিলেন যুদ্ধনায়ক এবং তশর দায়িত্ব ছিল তণর রাজ্য বা উপ- 
জাঁতকে সুরক্ষিত রাখা ।* গ্রামীণ পারষদ বা স্হানীয় সভার কথা উীল্লাখত 
থাকলেও সেগুলি সম্পর্কে ভালোভাবে 'কিনু জানা যায়নি । পরে তামিল সংস্কৃতিতে 
এগাঁল ও মান্দরগযাল একটা বড় শান্তকেন্দ্রে পারণত হয়েছিল । প্রাতটি গরমে এগ্যালই 
হয়ে উঠল গ্রামের সমস্ত কাজকর্মের বেন্দ্ুস্হল । 

কিন্ু তা সত্বেও তাঁমলরা বোঁশাদিন পশন্চারণ ও কীষিষূগে পড়ে থাকোঁন । তারা 
ক্লমশ একটি জটিলতর রাজনোতক ও অর্থনোতক ব্যবঙ্হার দিকে এগিয়ে চজলো । 
আর্ধ-সংস্কৃতির প্রভাবই এই পারবর্তনের জন্যে দায়ী । বংশ পরম্পরায় রাজপারবার, 
রাজস্ব আদায় ব্যবচ্ছার উদাহরণ এবং অন্যাদকে সারা উপমহাদেশে যে সামগ্রিক 
বাঁণাজ্যক উন্নতি ঘটেছিল, দাঁক্ষিণ-ভারতের পক্ষে তার প্রভাবম্ন্ত থাকা সম্ভব ছিল 
না। সাতবাহনদের অভংযদরয়ের পর উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে যোগাযোগ বাবস্হা 
উদ্নত হল ও বাঁণজ্যও বেড়ে উঠল । দাক্ষিণাত্যের পূব ও পশ্চিম উপকূলে রোমান- 
দের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হওয়ায় দাঁক্ষণাত্যের রাজ্যগৃলর সঙ্গে বাইরের জগতের 
যোগাযোগের স্ডনা হল। রোমান নাগাঁরকদের তামিল নাঁথপরে “'ববন' আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । এই একই শব্দ সংস্কৃত নাঁথপন্লে গ্রীকদের সম্মর্কে ব্যবহৃত হয়েছে । 

সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বহু বাঁপিজ্যপথ চালু হয়ে গেল । তার মধ্যে কয়েকটি চলে 
গেল সহদূর মধ্য-এঁশয়া ও পশ্চিম-এশিয়াতেও | নদীর উপতাকার'মধ্য 'দিয়ে বড় বড় 
রাস্তা তোর হয়ে গেল। নদীর ওপর সেতু ছিল না, কিন্তু পারাপারের বাবচ্ছা 
ছিল । তবে কেবল গ্রীষ্ম ও শীতের শুকনো দিনগ্যীলতেই যাতায়াত সম্ভব ছিল । 
বর্ধার সময় বিশ্রাম ৷ যান্তরীরা বড় বড় দলে যাতায়াত করত নিরাপত্তার খাঁতরে । 
বলদ, অশ্বতর ও গর্দভের পিঠে মালপন্র যেত । মরুভূমিতে যেত কেবলই উট । উপ- 
কল বাঁণজ্যের প্রসার হয়োছল আর স্হলপথের চেয়ে অলপথে যাতায়াত ছিল কম 
ব্যয়সাপেক্ষ ৷ অর্থশাস্ত্রে জলপথে ও স্হলপথে ভ্রমণের সুবিধে নিয়ে তুলনামূলক 
'মালোচনা আছে। সম্দ্রদ্রমণের খরচ অজ্প হলেও জলদসযর ভয় ও জাহাজ চারর 
আশংকায় প্রকৃত ব্যয় হয়তো বেশিই পড়ত । উপকূলের কাছ 'দয়ে যাতায়াত 
করলে মাঝ সমুদ্রের পথের চেয়ে তা অনেক নিরাপদ হতো । বাণিজ্যের স,যোগও 
বেশি থাকত । কৌটিল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন। দক্ষিণাঞ্চলে যেসব পথ খান 
অঞ্চল দিয়ে গেছে সেগীলই ব্যবহার করা উচিত ৷ কেননা, এগ্যাল জনবহুল 
জায়গার মধ্য দিয়ে গেছে বলে নিরাপদ । এ থেকে বোঝা যায় এসময় খাঁনর কাজ, 
1বশেষত মূল্যবান পাথর বা ধাতুর জন্যে খাঁন প্রচুর পারমাণেই ছিল। বৌদ্ধস্তে 
আধক ব্যবহৃত কয়েকটি পথের উল্লেখ আছে । যেমন, শ্রাবস্তী ও প্রাতজ্ঠানের 
মধ্যে উত্তরাণ্জল থেকে দাঁকণ পশ্চিম অণ্চল পর্যন্ত পথ, শ্রাবস্তী ও রাজগৃহের মধ্যে 
উত্তরাঞ্চল থেকে দাঁক্ণ-পূর্ব অণ্গল পর্যন্ত পথ এবং পূর্বাচল থেকে পাঁশ্চমাণ্চলে 

* রাষায়ণে রামের সিংহল আক্রমণের সময় অনেক জন্ত-জানোয়ারের সাহায্য নেবার কথার 
উল্লেখ আছে। বানরদের সর্দার হম্থুমানও তার মধ্যে একজন । বল! যেতে পারে, এই উপস্বীপ 
অঞ্চলের উপজাতিগুলির বিভিন্ন 'টোটেম' প্রতীকের শ্বৃতি হিমেবেই এসব জন্ত-জানোয়ারের কল্পন। 
এসে পড়েছে। 
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যাবার 'বাঁতন্ব পথ । রাজস্হান মরুভূমি সচরাচর পাঁরহার করা হতো । পাঁশ্চম 

সমূদ্রে বাণিজ্যের জন্যে ভারুকচ্ছ বন্দর ( বর্তমান ব্রোচ ) ছিল প্রধান । আগের 
শতাব্দগহালতে বাভেরুর (ব্যাবিলন ) সঙ্গেও এই বন্দরের যোগাবোগ ছিল । 

পশ্চিম-এশয়া ও গ্রীসের সঙ্গে স্হলবাণিজ্য হতো উত্তর পাশ্চমাঞ্চলের শহরগদালর 

মধ্য দিয়ে । যেমন, তক্ষশলা ৷ মৌর্যরা তক্ষশলা থেকে পাটালপবৃন্ন পর্যন্ত একটি 

'বাজপথ নির্মাণ করেছিল । 'বাঁভল্ন শতাব্দী ধরে এই পথটি বারবার প্দনানণর্মত 

হয়েছে এবং এখন এটি গ্র্যাণড ট্রাংক রোড নামে পারাঁচত । পাটালপহন্রের সঙ্গে স্হল- 

পথে যোগ ছিল তমল্ক বন্দরের । এই বন্দর থেকে বর্মা, পূর্ব উপক্লের 'বাভন্ন 

জাগা ও সিংহল যাওয়া চলত । মৌধ্যুগের পর দাঁক্ষণ-ভারতের সঙ্গে স্ছলপথগবলর 
উন্নাত হল প্রধানত ব্যবসা-বাঁিজ্যের প্রধোজনেই । নদী-উপক্ূল ও উপত্যকা অণ্চল 

দিয়েই রাস্তাগ।ঁল তৈরী হয়োছল | কেননা, দাঁক্ষণাত্যের পার্বত্য মালভ্ামর মধ্য 

য়ে পূর্ব-পশ্চিম পথ সহজ ছিল না। ব্যাঁতক্রম ছিল কেবল গোদাবরী ও কৃানদীর* 

উপকলবতর্শ পথগ্ীল । মালভৃল ছিল ঘ্বন অরণ্যে আচ্ছন্ন । সৃতরাং নদী-উপত্যকার 

জনবছল ও পাঁরজ্কার অণ্ণলের তুলনায় বপদসংকুল্ল ৷ পাহাড়ের ফশকে ফ'কে রাস্তা 

গল অবশ্য ব্যবহার হতো । যেমন, পাঁশ্চম-মালাবার উপকূল থেকে একটি রাস্তা 

কইস্বাটোরের কাছে ওরকম একট গারখাতের মধ্য দিয়ে চলে গিয়োছল কাবেরার 

সমভাগ অণুল পেরিয়ে পাগুচেরশীর কাছে পৃবঁ-পাশ্িম বাঁণজ্যকেন্দ্রু আরকামেডুতে । 

পাশ্িমগামী সবচেয়ে প্রচাঁলত রাস্তাটি 'ছিল তক্ষাশিলা ও কাবযলের মধ্যে ৷ কাবল 

থেকে 'বাঁভন্ন দিকে কয়েকটি রাস্তা চলে গিয়েছিল । উত্তরাঁদকে রাস্তাটি 'গয়েছিল 

ব্যাকাট্রিয়া অক্সাস, কাস:1পয়ান সাগর ও ককেসাসের মধ্য দিয়ে কৃফসাগরের 'দকে । 

দাক্ষণগামী আর একটি রাস্তা গিয়োছল কান্দাহার ও হিটার থেকে একবাটানা € পরে 
হামাদান ) পর্যন্ত, আর সেখান থেকে রাস্তা গিয়ে পৌছেছিল পূর্ব-ভ্মধ্যসাগরায় 

কয়েকাট বন্দরে । পাঁসঁপোলস ও সহসা থেকে কান্দাহার পর্যন্ত আর একাঁট বড় 

র্স্তা ছিল । আবো দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও টাইগ্রিসের মধ্য দিয়ে সেলহীসয়া 

পর্যন্ত আর একটি রাস্তা ছিল । পশ্চমাঁদকের বন্দরগামী জাহাজগযুলি অনেক সময় 

পারস্য উপসাগরের উপকৃলরেখা ধরে ব্যাবিলনে চত্বে আসত ॥। অথবা, আরবসাগর 

আঁতন্রম করে এডেন বা সোকোন্রী বন্দরে আসত । এখান থেকে আবার যাওয়া যেত 

লোহিত সাগর বত“মান সুয়েজ বা তার কাছাকাছি একি জায়গায় মালপন্র নামানো 

হতো । তারপর স্হলপথে সেগহাল পাঠানো হতো আলেকজান্দ্িয়ায় এবং এটি ছিল 

ভ্মধ্যসাগরীয় দেশগ:ীলির পণ্য আমদানশ-রপ্তানণর জন্যে মাল রাখার কেন্দ্র । বেরেনিস 
(81517109 ) ও মিওস হর্মাস (117০5-11011105, লোহত সাগবের ওপর ) 

থেকে এর গেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি স্হলপথ প্রচালত ছিল নীলনদ পর্যন্ত এবং 
সেখান থেকে নদীপথ বেয়ে আলেকজান্দ্িয়ায় পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসা হতো । 

ভারতবর্ষ থেকে পাঁশ্চম-এঁশিয়ায় যাবার পথ ছিল দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল । গ্রীষ্মকালে 
আরব সাগরের ওপর দিয়ে যে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী হাওয়া বইত, আরবরাই প্রথম 
তার সন্ধ্বহারের কথা চিন্তা কবেছিলেন। উপকূলের কাছ 'দয়ে জাহাজ চালানোর 
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চেয়ে মাঝসমহ্দ্র দিয়ে মৌসুমী হাওয়ার সাহায্যে জাহাজ চালালে গাঁত দ্রুততর হতো । 
খীষ্টপ্ব* প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সমযে ভ্মধ্যসাগরণয় দেশগুলির অন্যান 
ব্যবসায়ীরাও মৌসহমী বায়ুর খবর জেনে যায় । আগে বলা হতো, জাহাজ চালানোর 
জন্যে অন:ক্ল বায়ুর ব্যবহার “আবিষ্কার বরোছলেন হিপ্পালাস । 'কন্তবু আরবরা 
যখন ব্যাপারটা আগেই জেনে গিয়োছল, নতুন করে আঁবমকারের কথা আর ওঠে 
না। লোহিতসাগর থেকে যেসব জাহাজ ছাড়ত, তারা অনুকূল বায়ুব জন্যে অপেক্ষা 
করে তবেই যান্না শুরু করত । আবার, শীতকালে বিপরাতগামী বায়ুর সাহায্যে 
জাহাজগনীল ভারত থেকে ফিরে যেত । 

ভারত ও পাঁশ্চম-এশিয়ার মধ্যে-ব্যবসা-বাণিজ্যের লে আফগানিস্তানের সঙ্গে 
যথেত্ট সাংস্কাতক আদান-প্রদান হয়েছিল | পুব+আফগ্াানস্হানকে বাজনোতিক ও 

নাংক্কীতকতাবে উত্তর-পাঁণ্ম ভারতের অংশ বলেই মনে করা হতো । মধ্য-এাশয়ার 
বাঁভল্ল উপত্যকা ও মরদদ্যানের মধ্য দিয়ে বহু রাস্তা তৈরী হযে যাওয়ায় এই 
অঞ্চলেও ব্যবসা শুরু হযে গিয়েছিল | এরমধ্যে একটি পরে “প্রাচীন রেশমপথ" নামে 
পাঁবচিত হয়ে ওঠে । কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, মিরান, 'কৃচি, কারাশার, তুরকান 
ইত্যাদি নতুন নতুন জায়গায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যকেন্দ্র সহাপন কবতে লাগল । 
ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ীদের দেখাদোখি এখানে বৌদ্ধ প্রচারকদেরও আগমন ঘটল | মধ্য- 
এশিয়ার এইসব কাজকর্মের ফলে চীনের সঙ্গে যোগাযোগের উন্নতি হল । কুষাণ 
রাজারা ভারত ও চীনের যোগাযোগের মাধ্যম বহসেবে কাজ করে গিয়েছিলেন । বৌদ্ধ 
প্রচারকরা এই সম্পর্ক নিকটতর করলেন । চীন থেকে রেশমের নানান জিনিসপন্ন 
ভাবতে আসা শুরু হওয়ায় বাণিজ্যক সম্পর্কও স্হাপিত হয়ে গেল। বোমান 
আঁধকৃত অগ্লগনীল থেকে ব্যবসায়ীরা গোব মরূভূমি পর্যন্ত পণ্যসস্তার নিয়ে 

আসত | চীন ও রোমের মধ্যে বিলাসন্্রব্যের বাণিজ্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মধ্যস্হ 
হযে নিজেদের সুীবধেমতো লাভ গ্যাছয়ে নিল । রোমের সঙ্গে বাণিজ্য করার পবই 
ভাবতীযবা দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়াতেও ব্যবসা করতে আগ্রহী হয়ে উদ্ল । বমণ ও 
আসামের মধা দিয়ে সহলপথে যাতায়াতের চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি । তাবচেষে 
সমুদ্রুপথই বেশি সুবিধাজনক বলে দেখা গেল । সুবর্ণদ্বীপের (জাভা, স.মান্রা ও 
বাঁলতদ্বীপপৃঞ্জের ব্যবসায়ীদের আভিযানের যেসব কাহনশ পাওয়া যায় তা থেকে 
বোঝা যায়, এইসব যাতায়াত অত্যন্ত বিপদসংকুল ছিল । "কন রোমানদের কাছে 
মশলা বিরল কবে যা লাভ হতো তাতে এইসব ক্ষতি পুষিয়ে যেত। এই কারণেই 
পূবাঁদকে প্রথম বাণিজ্য শর? করোছিল ভারতের পশ্চিম ও দাঁক্ষণ উপকূলের বাঁণক 
সম্প্রদায় । 
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পূব" পারিচ্ছেদে বার্ণত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আপাতদৃষ্টিতে 'বাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্তকণ 
মনে হলেও যে ব্যাপারাঁট এই পারস্হাতির মধ্যে কিছুটা ধারাবাহিকভা ও সংগাঁত 
এনে দয়োছিল তা হল বাবসা-বাঁণজ্োর প্রসার | শুঙ্গ, সাতবাহন, ইন্দো-গ্রীক, শক, 
কুশান, চের ও চোলদের রাজনোতিক উত্ান-পতনের মধ্যে বাঁণক সম্প্রদাযের শ্তি 
দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল । মৌর্য-সম্রাটেরা উপমহাদেশের 'বাভল্ন অংশে রাস্তা 
তৈরি করে এবং শাসন-ব্যবস্হায় খানিকটা এঁক/ এনে একাঁদক দিয়ে ভারতবর্ষকে 
সৃগম করে দিয়েছিলেন ৷ উত্তর-পশ্চিম অণুলে অভারতয় শাসকদের অবস্হান 
ব্যবসায়শদেয় শ্রীবৃদ্ধিব সহায়ক হল, কারণ তাদের মাধ্যমে ব্যবসা প্রসারিত হল অজানা 
নতুন অণ্ুলে | ভারতীয় গ্রীক রাজারা পাঁশচম-এশিয়া ও ভ্মধ্যসাগরীয় দেশগযীলর 
সঙ্গে ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন । শক, পার্থয়ান ও কুশানদের রাজত্বকাল মধ্য- 
এশিয়াকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পারাধর মধ্যে এনে দিল ॥ এবং চীনের সঙ্গে ব্যব- 
নায়ক যোগ্াযোগও ঘটল এই সূত্রে । মশলা এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্যে রোমানদের 
আগ্রহ ভারতীয় বাণকদের নিয়ে গেল দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায়, এবং রোমান বাঁণকদের 
নিয়ে এলো ভারতের দাক্ষণ ও পশ্চিম উপকূলে ৷ সারা দেশ জুড়েই যে ব্যবসা 
ভালো চলছিল সে খবর জানা যায় 'বাভল্ন শিলালিপি থেকে, বাবসায়খদ্রের দান- 
ধ্যানের খবর থেকে এবং সমসামায়ক নাঁথপন্ন থেকেও ৷ এই শতাব্দীগ;লিতেই বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও জৈনধম" ব্যবসায়ীদের সাহায্যপুঘ্ট হয়ে চারাদকে ছড়িয়ে পড়ছিল । ভবে 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়, কৃষিকর্মেও 
ভাটা পড়েনি এবং তা থেকে যথেম্ট রাজস্ব আদায়ও হতো । কিন্তু বাঁপাজ্যক ব্যাপারে 
খুব কমচাণ্ুল্য শুরু হওয়ায় বাণাজি/ক ব্যাপারের সঙ্গে হস্ত ব্যান্তরাও সমাজের 
প্রথম স্মারতে এসে পড়ল । 

মৌর্য আমলে সে সমবায় সংঘগহালর উদ্ভব হয়েছিল, এখন সেগাল নগরজাীবনে 
পণ্যোৎপাদন জনমত তোঁরর ব্যাপারে অত্যন্ত গদ্রৃত্বগূর্ণ হয়ে দাড়ালো । বহু 
কারগর সমবায় সংঘে যোগ 'দিল । কেননা, ব্যান্তগত উদ্যোগে গিল্ড বা সমবায় 
সংঘের সঙ্গে প্রাতযোগ্িতা ছিল কঠিন। তাছাড়া এখানে যোগ দিলে সামাঁঞজক 
মরাদা ও নিরাপত্তাবোধও বেড়ে যেত । বিশেষ বিশেষ সামগ্রশর চাহদাবাদ্ধর ফলে 
আঁধক উৎপাদনের জন্যে কিন কিন্তু সংঘ কারিগর-ক্রীতদাস ভাড়া করা শুর; করল । 
সমবায় সংঘগহীলকে নিজেদের এলাকায় তাদের নামে তালিকাতৃন্ত করতে বলা হতো 
«ও তারা স্হানীয় শাসনকর্তাদের কাছ থেকে অনঃমাঁত নিয়ে তবেই স্হান পারবর্তন 
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করতে পারত । যেকোনো শিজ্পের কারগররাই সমবার সংঘ গঠন করতে পারত 
এবং তার ফলে সকলেরই স্াবধে হতো । প্রধান সংঘগাল ছিল ম্বখাশষ্পণ, ধাতু- 
শিল্প ও কাম্ঠশিল্পীদের নিয়ে । এগ্যালর এক-একটি অত্যন্ত বড় আকারের ছিল। 
ওই সময়কার একজন ধন কুম্তকার সম্দলপদুত্ত ৫০০টি মৃৎশিল্প কারখানার মালিক 
ছিল। তাছাড়াও উৎপাঁদত সামগ্রীর বণ্টন ব্যবস্হাও সে নিজেই করত । নিজের 
অনেকগ্াল নোৌকোর সাহায্যে স্বৎপাঘগহীল গঙ্গার বা বন্দরেও সে পাঠাতো । 
বাণজ্যের বিস্তারের পর এর চেয়েও বড় বড় সংঘেরও উদ্ভব হল। 

সংঘগলির কাজের নানারকম নিয়মকানুন 'ছিল । ক্রেতা ও কারগর উভয়ের 
সবধানুষায়ী সামগ্রীর উৎকর্ষ অনুসারে দাম স্হির করে দেওয়া হতো । বিচারসভার 
মাধামে সমবায় সংঘের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্মণ করা হতো । সংঘের প্রচালত 
প্রথারও (শ্রেণীধর্ম) গুর্ত্ব ছিল আইনের মতোই । সভ্যদের পাঁরিবারক জঈীবলেও 
ঘৈ সংঘগীল হস্তক্ষেপ করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নিয়র্মাট থেকে-_ 
যেকোনো বিবাহতা মাহলা বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী হতে চাইলে তাকে কেবল স্বামী নয়, 
স্বামী যে সংথের সদস্য তারও অনুমাত নিতে হতো । 

জাতপ্রথার ফলে সমবায় সংঘগযালর কখনো সদস্যের অভাব হতো না। কেননা, 
বর্ণপ্রধা অনুসারে এক-এক বর্ণ বাউপবণে'র লোকেরা পুবহষানুক্মে একই শিল্পের 
চর্টা করে যেত । পিতার পেশা গ্রহণ করা ছাড়া প্নন্রের উপায়ান্তর ছিল না। সংঘ- 
গযীলর বিপদ এলে তখান যখন কোনো কোনো উপশ্রেণী তাদের পেশা পারবর্তন 
করতে শুরু করল । শ্রেণী ছাড়াও কা'রগরদের অন্য ধরনের সমবায় সংঘও ছিল । 
বাভল্ল শিল্পের কারিগররা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যেও সংঘ গঠন করত । যেমন, 
কোনো স্হাপত্য, ধথা মান্দর বা বাঁড় তোরর কাজে যেসব সংঘগুলির সদসাদের 
মধ্যে স্হপাত বন্ত্াবদ, রাজমিস্্ী প্রভীতি ধরনের লোক থাকত-_- তারা এ কাজের 
ভার পেত । 

খনন কার্ষের ফলে বেশ কিছু শীলমোহর পাওয়া গেছে, যেখহাঁলতে 1বাভিল্ন সমবায় 
সংঘের নাম খোঁদিত আছে । উৎসবের সময় সংঘগ্যালির নিজস্থ চিহ ও পতাকা নিয়ে 
শোভাষান্রা বেরোত । স্ংঘগাীলর বিজ্ঞাপনের জন্যেও চিহুগাল প্রয়োজনীর ছিল । 
সংঘগূলি 'বাভল ধমাঁয় সংস্হাকে যথেম্ট অর্থদানও করে গেছে । শসাব্যবসায়শদের 
একটি সমবায় সংঘ বৌদ্ধদের জন্য একটি সন্দর পাথর খোদাই «করা গৃহা তৈরি 
করে 'দয়েছিল। 'বাঁদশার হাতির দাতের কারিগরদের সংঘ সচীস্তূপের তোরণ ও 
চারাদকের পাথরের বেড়াত উপর সংন্দর খোদাইয়ের কাজ করে 'দয়োছিল ৷ নাসকের 
একটি গুহার মধ্যে পাওয়া শকরাজার আদেশে উৎকীণ: একটি শিলালাপ থৈকে 
জানা যায়, তন্তববায়দের একটি সংঘ একটি বিহারের ব্যয় নিব্ণহের জন্যে কিন অর্থ 
রেখে যায় ! এ অর্থ খাটিয়ে সদ আদায় করে বিহারের খরচ চলত । 

৪২ সম্বংসরে বৈশাখ মাসে রাজা 'দানিকের পত্র ও ক্ষহরত ক্ষত্রপ ন্নাজা নহপানের 
জামাতা রাজা উশভদত্ত সংঘকে এই গুহা দান করেছেন । এছাড়াও তান তিন 
হাজার কাহাপন দান করেছেন । যেকোনো সম্প্রদায় বা অণ্চলের সংঘ সদসোর 
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গুহায় থাকার সময় পোশাক ও অন্যান্য খরচের জন্যে এই অথ“ ব্যবহৃত হবে । 
গোবধণনে যেসব শ্রেণী আছে, এই দানের অর্থ সেখানে বানিয়োগ করা হয়েছে । 
একটি তত্্ববায় সমবায় সংঘে বিনিয়োগ করা হয়েছে ২ হাজার কাহাপন ॥ এ থেকে 
১ শত কাহাপনে ১ প্রাতক (মাসক) হিসেবে সুদ আপবে। 'বানয়োগ করা অর্থ 
আর ফেরত দিতে হবে না। কেবল সুদ পাওয়া যাবে ॥ বাকি ১ হাজার কাহাপন 
আর একটি তন্ববায় সমবায় সংঘে 'বানয়োগ করা হয়েছে। এখানকার সদ শতকরা 
৩/৪ প্রতিক ( ম॥সক )। এই ২ হাজার কাহাপনের শতকরা ১ প্রাতর খরচ হবে 
পোশাকের জন্যে। আবার গুহায় যে ২০ জন ভিক্ষু বসবাস করবেন তশরা পোশা- 
কের মূল্য হিসেবে ১২ কাহাপনপাবেন। আর যে ৯ হাজার কাহা”ন বার্ধিক শতকরা 
৩৪ গ্রাতক হারে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে গৌণ ব্যয়ানর্বাহ হবে । কাপূর 
জেলায় চি্কলপন্দ্র গ্রামকে ৮ হাজার নারকেল গাছের মূল্য দেওয়া হয়েছে । এই সব 
দান প্রথানৃযায়শ নগরসভায় ও নাঁথশালায় ঘোষণা ও নাঁথবদ্ধ করা হয়েছে ।*- ১ 
নাঁসকের একট গুহা থেকে পাওয়া উপরে উদ্ধৃত শিলালিপাঁট থেকে দশটি ব্যাপার 

লক্ষা করা রায় । প্রথম সমবায় সংঘের রাজনোৌতক গুরুত্ব ॥ নগরজপীবনে, সংঘের 
কর্তারা ক্ষমতাশালী ব্যান্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা রাভনোৌতক কর্তৃত্ব 'বস্তারের চেষ্টা 
করোন । রাজনীতিতে কেবল রাজারই আধকার ছিল বলে মনে করা হতো । এর 
একটা সন্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়তো এই যে সমবায় ংঘের সঙ্গে রাজাদেরও অর্থনোতিক 
স্বার্থ জাঁড়ত ছিল । ব্যবসায়িক প্রাতজ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করে ভালো রকমই অথণ- 

গম হতো । 'বানয়োগ করা অর্থে যে জমি কেন্ন যেত ও তার যা ফসল হতো তার 
মূল্যের চেয়েও বোশ অর্থাগম হতো বিনিয়োগের মাধ্যমে | রাজপাঁরবারের সদস্যরা 
সংঘগু্লিতে অর্থ বিনিয়োগ করত বলে সেগ্ালর উল্লাতর প্রাতও তাদের দৃষ্টি ছল। 
রাজার 'বিরোধতার বদলে উদার সাহায্য লাভ করার ফলে সংঘের নেতাদের মনে 

রাজনোতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালিত হবার সুযোগই কমে গিয়েছিল ॥। এছাড়া অন্যান্য 
সংঘগহীলর সাহায্য ব্যাতরেকে কোনো একাঁটি সংঘের পক্ষে ক্ষমতা আধকার অসম্ভব 
ছিল । কন সংঘগহালর মধ্যেও 'িল থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ, এক-এক সংঘের 
সদস্যরা পৃথক বর্ণের লোক ছিল । বর্ণপ্রথা অনুসারে বিভিন্ন বর্ণের লোকের একন্রে 
ভোজনও 'নাষদ্ধ ছিল । 

1শিল।পিপি থেকে আরো একটি বিষয় লক্ষ করা যায় । তা হল, সংঘগনাল ব্যাঙ্ক 
ও দ্রীস্টির কাজও করত | তবে সাধারণত বিশেষ 'কিনু ব্যবসায়ীই এই কাজ করত । 
তাদের বলা হতো শ্রেন্তী । এদেরই বংশধররা এখন উত্তর-ভারতে শেঠি ও দাক্ষিণভারতে 
চেট্রি বা চেট্রিয়ার নামে পাঁরছিত । ব্যাঙ্কিং জাতীয় কাজকর্ম পুরো সময়ের পেশা 
ছল না এবং শ্রেম্তীরা অনেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য কাজেও নিষস্ত থাকত । অর্থনোতিক 
ব্যবস্থায় টানার ভীঁমকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে অনেকেই ব্যাঞ্ষের কাজ শুরু 
করে দিল । এর আগের দ্ুব্য-ীবানময় প্রথা বা মুদ্রা হসেবে কাঁড়র ব্যবহার এখন 
কমে যেতে লাগল ॥ মৌর্য-পরবতাঁ শতাব্দীগৃিতে মুদ্রা নির্মাণ প্রচলিত রতি হয়ে 
উঠেছিল । উত্তর-পশ্চিম অণুলের রাজারা গ্রীক ও ইরানপয় মুদ্রার অনুকরণ 

'ভাঃ ই ৬ 
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করলেন । অন্যান্য অগ্চলেও যেসব হ্ানপয় মহদ্রা তোর হল, সেগুল মৌর্যদের অঙ্ক- চিহযৃত্ত (24001) 17081130 ) মদদ্রার চেয়ে অনেক উন্নত শ্রেণীর ছিল। বিদের্শী- মধ্দ্রা, যেমন রোমানদের ডিনারিমুদ্রা (৫178111 ) অবাধে ব্যবহত হতো । রোমান- দের স্ব্ণমণদ্রা পাওয়া গেছে দাশ্মিণ-ভারতে । মনে করা হয় এগুলি সোনার ওজন হিসেবে ( ৮||1০1 ) ব্যবহংত হতো । ব্যাঙ্কের কাজকর্মের মধ্যে তেজারাতি কার- বারও ছিল । সদ নেওয়া হতো সাধুরণত শতকরা ১৫ হিসেবে। সমদ্র-বা ণিজ্যের ভনো ঢাকা ধার দিলে তার সণদের হার আরো চড়া হতো । এই যুগের এক লেখকের মতে, গ্রহীতার সামাজিক বণ' অন*সারে সদের হার স্থির হতো । অথশৎ উচ্চবর্পের লোকেরা কম সনদ দিত ও নিয়বর্ণের জোকদের চড়া সদ দিতে হতো । এর পেছনে একটা স্পম্ট কারণ আছে । নিয়বর্পের দরিদ্র মানুষের পক্ষে ধার শোধ দেওয়া বেশ কঠিন ছিল । খণের জালে জাড়িরে তাদের পক্ষে কোথাও চলে যাওয়াও সম্ভব হতো না। এই সব মানুষের মধ্যে ক্রমশ একটা বশাতাভাবের সৃষ্টি হতো। মধ্্রার প্রচলনের পরও বিনিময় প্রথা একেবারে উঠে যায়নি । বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা চাল্ ছিল। যেমন, চোলরাজ্য রোমান স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান ছোট তাগ্তমূদ্রার প্রচলন পত়্েও অনেক শতাব্দী ধরে ধানই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বযবহতত হতো । দেশেণ অন্যান্য অণল্র শহরে বছ রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল । এর মধ্যে সবর্ণমনদ্রা ছিল-_ নি্ক, সৃবণ ও পল । রৌপ্যমুদ্রা ছিল-_ শতমান। তাগ্রম,দ্রা ছিল-_ কাকিনধ । এ ছাড়াও ছিল সাঁসার তোর মুদ্রা । বাণিজোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও মাপ আরো বিশদ ও জা)ল হয়ে উঠতে লাগল । 

সখতো দেখা যাবে না।' প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হতো ও সারা দেশেই সেগুলির বাজার ছিল । লোহা আসত প্রধানত মগধ থেকে । কিন্তু অন্যান্য খানজদ্রব্য বিভিন্ন অণলে ছাড়িয়ে ছিল। রাজস্হান, দাক্ষণাত্য ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে পাওয়া যেত তামা । বহুল ব্যবহত বন্তুরী ওজাফরান আসত হিমালয়ের নানা অণ্চল থেকে । পাঞ্জাব থেকে আসত শন । দাক্ষিণাত্য যোগাত মশলা, সোনা, দামী পাথর ও চন্দন কাঠ। 
দাঞ্চণাতোর রাজ্যগুলি সমদ্দ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল । ওই অঞ্চলের সাহত্যে বন্দর-পোতাপ্রয়, বাতিঘর, শহল্বিভাগ ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। যাঁদও সাধারণভাবে ভারতীয়রা অন্য দেশের জাহাজ থেকে বিদেশশ মাল আন্দানখ করত, চোলরা এদেশের জিনিস ভারত-মহাসাগরের বিভল্ন দেশে রপ্রানীর ভার নিয়েছিল। তারা নানা ধরনের জাহাজ তৈরি করোছিল | ছোট উপকূল অণ্চলের উপযোগী জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি লম্বা লম্বা কাঠ জ্বড়ে তৈরি বড় বড় জাহাজও 
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ছিল। বড় জাহাজ যেত মালয় ও দাক্ষণ-পূৰ এশিয়ায় ৷ এীত্হাসক প্লিনধর মতে, 
সংচেষে বড় ভারতীয় জাহাজ ছিল ৭৫ টনের । অন্যান্য সূত্রে কিন্তু আরো বড় 
জাহাজের কথা পাওয়া যায় । 'বাভল্ল 'চিন্রে ও ভাস্বর্ষে অবশ্য তেমন বড় জাহাজ 
দেখা যায় না । তবে এগুলি হয়তো উপকূল অণুলে ব্যবহারের ছোট জাহাজ । 
পাথপত্রে ৩০০ ৫০০ এমনাকি ৭০০ যাল্লী বহনকারী জাহাজেরও প্রচুর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ব্রোচ বন্দরে যেসব জাহাজ আসত সেগ্ীলকে পথানর্দেশক নৌকোর 
সাহায্যে বন্দরেব নার্দ্ট জায়গায় নিয়ে আসা হতো । 

বৈদোশক বাণিজ্যের মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক ছিল দা'ক্ষণাত্যের সঙ্গে রোমের 
বাণিক্গ্য | পশ্চম-এশিয়ার ভূমধাসাগরীয় অণ্চলের “যবন' ব্যবসায়ীরা সাতবাহন রাজ্য 
ও আবো দাক্ষণেব অন্যান রাজোও তাদের ব্যবসাকেন্দ্র চ্ছাপন করেছিল । আরেক দল 

সম্পদশালণ ব্যবসায়শ ছিল উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের ভারতীয় গ্রীক ও শকদের বংশ- 
ধরেবা । পাঁশচম উপকলের নানা অণ্চলে এদের দানের কথা পাথরে উৎতকীর্ণ আছে। 
প্রাচীন তাঁমলসাহত্যে উল্লেখ আছে যে, 'যবন' জাহাজগ্াঁল মালবোঝাই হয়ে 
কাবেরীপত্তনম শহরের বন্দরে এসে ভিড়েছে । শহরের "বন? আধিবাসধরা অর্থশালশ 
ছিল। অনেক তামল রাজা আবার 'যবন' দেহরক্ষী নিষস্ত করতেন । এথেকে 
মনে হয় 'যবন'রা অন্যরকম বলে তাদের একটা আলাদা ও বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল । 

প্রথম শতাব্ধীতে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য সম্পর্কে একটা সামযাদ্রক ভূগোলের বই 
লেখা হয়__ পোরপ্লাস মারি ইরাণ্র (29110145 112115 15617701159) | এ থেকে 
বাণিজ্যপথ ও পণিজ্যদ্রব্যের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। হইীঁথওাঁপয়া থেকে ভারতে 
আসত হাতির দাত ও সোনা । ওখানে যেত ভারতীয় মসালিন বস্ত । আধুনিক 
জর্ডানের পেঘ্রা শহবে লোহিত-সাগরের পথ ও পশ্চিম এশীয় পথগযাল এসে মিলে ছিল । 
সাকোদ্রা দ্বীপের ডায়োস্কোরাইডিস বন্দরে ভারতীয় জাহাজগুলি আনত চাল-গম 
সুতীবস্তর ও নারঈ ক্রীতদাস | ওসবের বদলে নিয়ে যেত কচ্ছপের খোলা । পারস্য 
সাগরের দক্ষিণের শহরগ্চাল ভারত থেকে নিত তামা, চন্দনকাঠ, সেগ্নকাঠ ও 
আবল.সকা । তার বদলে ভারতে পাঠাতো মুক্তো, লাল বেগুনী কাপড় ছাপানোর 
রঙ, বস্ত্র, মদ, খেজুর, সোনা ও ক্রীতদাস । বহুকাল আগেই হয়তো 'সন্ধ-সভ্যতার 
লোকেরা এই বাণিজাপথ ধরে সুমেরীয় সভ্যতার লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করেছিল । 
সন্ধ উপত্যকার আর একটি কর্মব্যস্ত বন্দর ছিল বারবারকাম । এখানে অসত 
ক্ষৌমবস্ত, পোখরাজ, পাথর, প্রবাল, কাচ, রূপো, গ্গগল, হসানার বাসন ও মদ । 
রপ্তানী হতো মশলা, নীলকান্তমাণ, মসলিন ও রেশমতন্ত্ব এবং বৃক্ষজাত নীল । বার- 
গাজা ( বর্তমান ব্রোচ ) যাকে ভারতায় সূত্রে ভরুকচ্ছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি 
ছিল পশ্চম-উপকূলের সবচেয়ে পুরনো ও বড় আমদানী-রপ্তানী কেন্দ্র ॥। এখানে 
আমদানী হতো মর্দ ( ইতাল+, গ্রীস, আরবদেশের ), তামা, টিন । সীসা, প্রবাল, 
পোখরাজ, পাথর, কাচ, বিশেষ ধরনের রজন, স্বর্ণ ও রোৌপামহুদ্রা ও চিকিৎসার জন্য 
ব্যবহারোপযোগশী নানা জাতের মলম | গ্ছানীয় রাজাদের জন্যে উপহার হিসেবে 
আসত সোনার্পোর গহনা, গায়ক বালক, ব্রীতদাসণ, মদ ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র । বারিগাজা 



৮৪ / ভারতবর্ষের ইতিহাস 

থেকে রপ্তানী হতো মশলা, সগান্ধ তেল, তেজপাতা ( মলম তৈরির কাজে বাবহারের 
জন্যে )। হবে, নীলকান্তমাণ, দামশ পাথর ও বচ্ছপের খোলা । এইসব 'বাভল্ন বন্দরের 
দ্ধ কিছু প্রত্মতাত্বক অনঃসন্ধানের ফলে খংজে পাওয়া গেছে । বাঁপিভ]পথ উপদ্বীপের 
মুখ থেকে উপকূল ধরে নেমে এসে অন্তরীপের পর ওপরাঁদকে উঠে এসো ছিল । একা 
বন্দর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় ॥ এটি হল আ'রিক,মেদ (প্রিপ্লাসে একে 
উল্লেখ করা হয়েছে পড়কে নামে )। এখানে ১৯৪৫ সালে যে খননকাজ হয় তাতে 
বড় একটি রোমান জনপদ, বাণিজ্যকেন্দ্র ও সংলগ্র বন্দরের খেখজ পাওয়া যায় । 

সুতরাং আঁরকামেদ? যে কেবল মালয় ও চীনগামশ জাহাজগ-লির যান্লাপথের 
অন্যতম একট বন্দর ছিল তা নয । ভারতায় জানিসপন্ত এখান থেকে রপ্তানী হতো 
ও উপরত এখানে রোমানদের জন্যে শেষ ধরনের মস'লন তৈরিও করা হতে. যে 
সনস্ত প?রনো রোমান সৃৎপাণ্ত। পধাত। কাচের জীনস ও পোড়ামাটির মূর্তির নিদর্শন 
পাওয়া গেছে তা থেকে ধারণা হয় খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতণয় প্রীস্টাব্দের 
প্রথমাদক পর্যন্ত রোমানরা আরিকামেদু ব্যবহার করত । রোমানরা দাম 'দিত প্রধানত 
স্বণমুদ্রায় | দাক্ষিণাত্যে প্রচুর স্বর্ণমদ্রা পাওয়া গেছে ও তার পরিমাণ থেকে বাঁণিজোর 
পারমাণও অনুমান করা যায় ॥ আধকাংশ মুদ্রাই সম্রাট অগাস্টাস ও টাইবোরয়াসের 

রাজন্বকালের | সম্াট নীরোর আমলের নিকৃষ্ট ধরনের মুদ্রা কেউ আর সপ্টয় করে 
রাখোঁন । অনেকগহাল মযদ্রাতেই একটা লগ্তাদাগ দেওয়া আছে । তা থেকে মনে হয়, 
এগহলিকে আর মুদ্রা হসেবে ব্যবহার করার নিষেধ ছিল, স্বর্ণৎ্গ হসেবেই মুদ্রা- 
গুলিকে ধরা হতো । প্রিনণ'ষে অভিযোগ করেছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজো রোমের 
প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । তখন প্রাত বছর ৫৫ কোট 
রোমা মূদ্রা ( সেস্টারসেস ) পাঁরমাণ মূল্যের জিনিস ভারত 'রপ্ানী করত । ভারত 
থেকে প্রধানত যেত বিলাসদ্ুব্য, মশলা, দামী পাথর, বস্ত, বিশেষ ধরনের জন্তু ময়ূর, 
বানর ও কাকাতুয়া)। এগহল ধূনী রোমানদের মনোরঞ্জন করত । অর্থনৈতিক দিক 
থেকে এই ধরনের বাণিজ্যে রোমের স্বার্থহানিই হতো । 

দাক্ষণাত্যের আধকাংশ শহরাণ্চল গড়ে উঠোছল বন্দরগহণলকে কেন্দ্র করে । যেমন 
-- কাবেরীপত্তনম | প্রাচীন একাঁট তামিল কাঁবতায় শহরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে, শহরাট দু ভাগে বিভন্ত । মাঝখানে ছিল বড় উদ্যান ও গোলা বাজার । 
প্রাসাদ ও ধনী ব্যবসায়ীদের ইটের তোর বাড়ীগ-লি ছিল শহরের ভেতরের অংশে । 
উপক্লের দিকের অংশাঁটতে কারগর ও কম বিস্তশাজ্গশ মান.যদের বাস ছিল । এই 
অঞ্চলে গুদাম ও ব্যবসায়শদের দপ্তরগনান্রও ছিল । বিদেশীরা তরবতণ অণ্চলে একটা 
আলাদা অংশে একসঙ্গে থাকত । 

উত্তর-ভারতের লঙ্গে রোমানদের যোগাযোগ এতটা সরাসার ছিল না। 'বাভলন 
অণ্চল থেকে প্রধানত তক্ষশিহয় সমস্ত জিনিস এনে জড়ো করা হতো। ইরান ও 
আফগানিস্তান থেকে আসত নখলবান্তমাঁণ । সিল্ক আসত চন থেকে মধ্য"এশিয়ার 
মধ্য দিয়ে । পাঁথয়ার সঙ্গে রোমের যবছশীবগ্রহের ফলে চীনাদুবা সরাসার পশ্চিমশ 
জগতে গিয়ে পৌছতে পারত না--যেত তক্ষশিলা ও ব্রোচ হয়ে, উত্তর-পশ্চিম ভারত 
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সেজন্যে সমৃদ্ধ হযে উঠোঁছল । 
ভবে ব্যবসা-বাণিঙ্গ্য কেবল যবনদের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময়ে 

বাণিজ্য প্রসারিত হল দাঁফণ-পূব এশিয়াতেও । এর মূলে ছিল অবশ্য মশলার জন্যে 

1] র্ ০ 
টে এর, 

স্ব এটি গর ট 

কাহিয়াওয়াড় নাসিক, প্রাতিং 
51151 0১৪ 
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রোমের আগ্রহ । ভারতীয় ব্যবসায়শয়া মসলা সংগ্রহ করতে যেত মালয়, জাভা, 

সুমাত্রা, কাষ্োডিয়া ও বোর্নিওতে | এইসব জায়গায় ভারতীয়রা বসবাস শুরু 
করার ফলে বাণিজ্যের আরো প্রসার ঘটল । পগ্চিম ও দাঁক্ষণ উপকূলের ব্যবসায়ী 
রাই এসবে অগ্রণণ ছিল । ক্রমশ দাঁফণ-ভারতের বাবসায়ীরা পুরো বাবসাটাই প্রায় 
দখল করে নল । কাঁলঙ্গ ও মগ্ষধ থেকেও অনেক ব্যবসায়ী এসোছিল, তবে প্রথমাদকে 



৬ / ভারতবর্ষের ইতিহাস 

তারা ব্যবসা করত প্রধানত 'সংহল, বর্মা ও ভারতের পূর্ব উপকৃলবতরঁ অণুলে । 

রোমান বাণিজ্যের অর্থনোতক প্রভাব দাঁক্ণ-ভারতে বোশ কবে অনুভূত হলেও 
গ্রীক-রোমান চিন্তা ও শিল্পের প্রভাব দেখা গেল উত্তর-ভারতেই বেশি । গ্রক- 
রোমান (175119115100 ) সংস্কাতির সঙ্গে উত্তর-ভারতের দরঘতর যোগাযোগেরই 
একটা ফল । পণ্য-বাঁনময়ের পর এলো ভাবশীবানিময় ॥ ভাষার শব্দাবানময়, ?বশেষত 
কাঁরগাঁর শব্দ-1ব1নময়-_- এই 'বিনিময়েরই ফল । বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও শিজ্পকর্মের 
মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । গ্রাকদের কাছে বৌদ্ধধম নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হয়ে 
উঠোঁছল, কেননা এই ধর্মের মধা 'দয়ে ভারতায় সমাজের কাছাকাছি আসা যত সহজ 
ছিল, _ ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণপ্রথার বাধা এাঁড়য়ে তা সম্ভব ছিল না। গ্রীকরা নিজদের 
ভাষা-ও চ্ঘানীয় ভাষা, দুই-ই ব্যবহার করত । এক সময় বলা হতো, গ্রগকনাটক 
থেকেই ভারতের নাটক রচনা শুরু হয় । 'কন্ু পরে প্রাচীনতর ভারতাঁয় নাটকের 
সন্ধান পাওয়া যাওয়ায় এই ধারণা ভূল প্রমাণত হয়েছে । সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে গ্রীক 
নাটকের মূল সবের কোনো মিল নেই । ভারতায় উপকথা ও লোককথাগ্যাল এই 
সময়ে পশ্চিম জগতে ছ'ড়য়ে পড়ল ও তারপর 'বাভন্ল ইউবোপণয় সাহিতো 'বাভন্ন- 
রূপে সেগল প্রচারত হল । চতুরঙ্গ বা দাবাখেলায় (ভারতীয় সেনাবাহিনীর চাবাঁ) 
প্রধান বভাগ অনুসারে এই নামকরণ, খেলোয়াড়ও চারজন ) এই সময় পারস্যদেশের 
লোকদের খুব উৎসাহ দেখা যায় । 

দুই সভ্যতার যোগাযোগের একটা দখঘন্ছায় ফল হল, ভ্মপ্যসাগবীয় অণ্লের 
বাঁভল্ন পণথপন্রের মধ্যে বিশদভাবে ভারতের উল্লেখ দেখা গেল । এগহীপর মদে 
আছে-_ স্াবোর ভূগোল, আরিয়ানের হীগ্ডকা, প্লিনীর ইতিহাস ও পৌরপ্লাস মারি 
ইরা এবং টলেমীর ভূগোল । গ্রীক-রোমানদের পাঁরাচিত পৃথবীতে ভারতের এক 
গুরত্বপূর্ণ স্থান ছিল । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল শিল্পক্ষেত্রে । ইন্দো- 
গ্রীক ধারার সংমিশ্রণে গড়ে উঠল গান্ধার শিপ । এই শতান্দীগীলতে আফগানিস্তান 
ও উত্তর-পাশ্চম ভারতের এটই ছিল 'শিক্পরাত | গান্ধারাশল্পের শুরু হয়েছিল 
আলেকজান্দ্িয়ার গ্রীক-রোমান শিষ্পরীত থেকে । এখানকার তোর ব্রোঞ্জ ও প্লাস্টা- 
রের ছাচের তোর মৃত পশ্চিম-এঁশিয়ার বাণিজ্যপথ ধরে এসে পড়ল উত্তর-ভারতে । 
এই সময়েই বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে একাধিক সাধূসন্ত ও স্বগের ধারণা জন্ম নেয়। 
এইসব ধারণা শিজ্পর্প পেল ভাস্কর্ষ ও চিন্রকলার মধ্যে । 

এই সময়কার ভারতীয় চিন্তাভাবনা প্রভাঁবত করল পাশ্চম-এশিয়াকে | বিশেষ 
করে ম্যানীকয়ান, নস্টিকন (037950105 ) ও নব প্লেটোনিস্টদের মতবাদের ; এই 
দঁঙ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা যায় । যীশুখথীস্টের জীবনের কোনো 
কোনো দিকের ( অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত, শয়তানের লোভ দেখানো ইত্যাদ ) সঙ্গে 
বৃদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কে প্রচালত কাঁহনীর এত মিল পাওয়া যায় যে, কাহিনীগুলি 
পরোক্ষভাবে ধার করা হয়েছে এমন সন্দেহ করা যায়। ভ্মধ্যসাগরীয় অণ্চলেও 
ভারতীয় ধনাঁর বিশ্বাসের প্রভাবের নমুনা পাওয়া গেছে । যেমন, 255916-দের 
(কিছু কিছু মত অন্যায়ী, প্রীস্ট এই সম্প্রদায়তৃত্ত ছিলেন ) ধর্মাচরণের মধো 
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ভূমধ্যপাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় ধর্মীবশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানের নমুনা 
পাওয়া, যায় । অবশ্য এই পারপ্পপারক প্রভাব একতরফ। ছিল না। বৌদ্ধধর্মও 
প্রভাঁবত হরেছিল পারস্যের জরাথস্স্ট্র মতবাদের দ্বারা, ভারতীয় ধর্মের কয়েকটি 
দিক পশ্চিমী জগতে বেশ জনাপ্রয়ও' হয়ে উঠেছিল । যেমন--কঠোর তপশ্চর্যা 
( আলেকজান্দ্রয়ার পল ও সেন্ট আশ্টান এর দৃষ্টান্ত ), স্মাতাঁচহ উপাসনা ও 
জপমালার বাবহার । 

অনেক ভারতীয় রাঙা রোনে দূত পাঠিয়েছিলেন । এরমধ্যে শ্বীস্টপূর্বাব্দে ব্রোচ 
থেকে যে একদল প্রাতনাধ পাঠানো হয়োছল, সে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । প্রাতিনাধি- 
দের সঙ্গে ছিল নানারকম জানোয়ার-_বাঘ, সাপ, ফেজন্ট পাঁখ ও কচ্ছপ । দলে 
হাতকাটা একাঁট বালক ছিল--সে পা দিয়েই তশর ছুড়তে পারত। একজন 

সন্ন্যাসীরও জায়গা হয়েছিল এই দলে । ধরা হয়েছিল, এই 'বচিন্ত প্রাওনাধদের 

দেখে রোমের সম্রাট খুব আনন্দ পাবেন । চার বছর পরে শ্রীস্টপূর্ব ২১ সালে এই 
দলট সম্রাট অগাস্টাসের কাছে পৌঁছয় ॥ 

পশ্চিমী জগতের সঙ্গে এই যোগাযোগ ছাড়াও করেক শতাব্দী ধরে চীন-ভারত 
সম্পর্ক িকউতর হচ্ছিশপ। তাছাড়া, দীর্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কীতির 
প্রমারও ঘটাছিল । এসবই কিছু শুরু হয়োহল বাবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে । শ্রীস্টপূ্ব 
দ্বিতীর ও তৃতীয় শতাব্দীতে কিছু কিছু চীনা জনিসপন্ত ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হতে 
শুরু করোছিল । এগনলর নামকরণ হয়েছিল চণা নামের অনুকরণেই । চীনা 
কাপড়কে বলা হতো “চীনপ্ট” ॥ বাশকে বলা হতে “কচক”, চঈনাভাষায় শব্দাট ছিল 
ক-্চক' । এরপর আরো দীর্ঘস্হায়ী সম্পর্কের স্চনা হল ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, যখন প্রথম 
বৌদ্ধ প্রচারকরা চগনে এসে উপাস্হত হলেন । তারা চীনের লো-ইয়াঙ-এ বিখ্যাত 
শ্বেত অশ্বমঠে বসবাস শুরু করলেন । ক্রমশ মধা-এঁশিয়ার যেসব মরুদ্যানগহীলতে 
বৌদ্ধ প্রচারকরা বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেখানকার আঁধবাসপরা বৌদ্ধধম” গ্রহণ করল । 
তারপর ইয়ারখন্দ, খোটান, কাশগড়, তাসখন্দ, তুরফান, মিরান, কুচি, কারাশার 
ও তুন-হয়াংএ বছ বৌদ্ধমঠ তৈরি হয়ে গেল । ভারতবর্ষ থেকে পাথপন্ত, চিন্ত ও 
উপাসনার নানা জিনিস নিয়ে আনা হল মঠগুীলতে ॥ বহু শতাব্দী ধরে এই মঠগুলি 
ভারত ও চনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের প্রীত সাগ্রহ দৃঁষ্ট রেখোছল ৷ উল্লেখযোগা, 
পরবতর্ধ বৌদ্ধ-ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে এইসব মঠে খননকাজের 
ফলেই । তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে মধ্যেই চখনা বৌদ্ধ ধর্মবলম্বীরা বৌদ্ধধর্ম সম্পকে" পড়া- 
শোনার জন্যে মধা-এাঁশয়ায় আসা শুরু করে দিয়েছিল । 

চীনের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠতা বৃদ্ধর ফলে দাঁকণ-পূর্ব এশীয় দেশগহলিতে ভারতীয়দের 
যাতায়াত বেড়ে গেল, কেননা চখনে যেতে হলে এই বন্দরগীল যা্রাপথের মধ্যেই 
পড়ে । দাক্ষণ-পূর্ব এশীয় রাজাগৃলির উৎপাঁন্ত সম্পর্কে যেসব কাহিনণ প্রচালত 
তাতে ভারতীয় রাজা ও ব্যবসায়ীদের উল্লেখ আছে ; শোনা যায়, কঁলঙ্গবাপণরা 
বমণর ইরাবতণ নদশর ব-্বীপ অণ্চল ও জাভার 'বাভল্ব অংশে উপনিবেশ স্হাপন 
করেছিল । কোৌগুন্য নামে এক জরতায় ত্রাঙ্মণ কাম্বোডিয়ার এক রাজকুমারণীকে 
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বিয়ে করেন । কাম্বোডিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারের মূলেও এই ব্রাহ্মণ । 
ভারতীয় সাহিত্যে এইসব অঞ্টলে বহু দুঃসাহসিক আভযানের বর্ণনা আছে । 
সেগুলি কিছুটা কল্পনাপ্রসূত ও অদ্ভুত ধরনের | 

বন্দর-শহরগযালতে ক্লমশ বিদেশীদের বাস বাড়তে লাগল । তবে এদের অনেকেই 
অভ্যাস ও আচার-আদরণে ভারতীয় হয়ে উঠোঁছল | বর্ণশাঁসত সমাজে 'বিদেশীদের 
স্হান নির্ণয় করা সমাঙজপাঁতদের পক্ষে একটা সমস্যাই হয়ে উঠল। সামাঁজক 
রীতনশীত ক্রমশ কঠিন হযে উঠাঁছল । দ্বিতীয় শ্রীস্টাব্দে লেখা মনু রাঁচিত “মানব 
ধর্মশাস্্' অন:যায়ী সমস্ত নিয়মকানুন নিধণাবণ করা শুরু হল। পঠাথগতভাবে 
চারাট বণের বিভাগ, প্রাতবর্ণের লোকের আচার-আচরণ 'নাঁদছ্ট করে বলা ছিল। 
কন বাস্তবে সব সময় এসব নিয়ম পালন করা হতো না। 

হ্ছবধর্ে ধর্মী্তর ছিল কঠিন, কেননা বর্ণপ্রথা বাদ 'দিয়ে "ইন্দ্বধর্ম চলতে পারে 
না। আহন্দ্ব কোনো জাতগোম্ঠীকে 'হন্ঘ্রধর্মের মধ্যে ক্রমশ গ্রহণ করা সম্ভব 'ছিল, 
তাদের একট পৃথক উপবর্ণ 1হসেবে 'চাহত করে । আঁহন্দ্ব কোনো একজন ব্যান্তকে 
হন্দুবর্মের মধ্যে গ্রহণ করতে গেলে তার সঠিকবর্ণ খুজে দেওয়া সমস্যা হতো । 
কাবণ বর্ণ তো ছিল জন্মলন্ধ ব্যাপার । এই কারণে গ্রিক, কুষাণ ও শকদের পক্ষে 
শৌদ্ধধর্ম গ্রহণই সহজ হয়োছিল | তাছাড়া, ওইসময় বৌদ্ধধর্মের জনাপ্রয়তা ও 
সামাঁজক সম্মান ছিল তুঙ্গে । তাই অন্যের পক্ষে ওই ধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে 
মানিয়ে নেওয়া ততটা কাঁঠন 'ছিল না। ব্রাঙ্মণ্যবাদের গৌড়ামরও ছটা 
পাঁরবর্তন আঁনবার্ষ হয়ে পড়ল, কারণ রাজনশীতকভাবে শাস্তশালণ গ্রীক ও শকদের 
সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা সম্ভব 'ছিল না। ব্রাঙ্মণ্যবাদ এর সমাধান করে নিল কুটবাদ্ধর 
আশ্রয় নিয়ে । গ্রীক ও শকদের আখ্যা দেওয়া হল “পাঁতত ক্ষাপ্িয়' । ভারতবর্ষে 
এসে কিছু কিছু বিদেশী রাজনোৌতক ও অর্থনোৌতিক ক্ষমতা অর্জন করার ফলে 
যথেষ্ট সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং ওই সমস্যা বর্ণপ্রথার "ভাতততে যে 
আঘাত এনোছল তাতেও সন্দেহ নেই । সমাজের নিম্নবর্ণের কিছ, মানুষ এই সুযোগে 
বিদেশীদের সহযোগতায় সামাজিক 'সীড়র উচুধাপে উঠে আসারও চেচ্টা করেছিল । 
বাবসার প্রসারের ফলে সমবায় সংঘে আরো বেশি সংখ্যায় কাঁরগর নিষুত্ত হল। এরা 
এল প্রধানত শৃদ্রুবর্ণ থেকে। এদের অনেকে পেশা পাঁরবর্তন ও পেশার চ্ছান পাঁরবর্তন 
করে ীনজেদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করতে সমর্থ হল । আর্যসংস্কাঁতর নূলকেন্দু 
হিসেবে উত্তর-ভারতেই এইসব সমস্যা বৌশ করে অনুভূত হয়েছিল । অন্যান 
জায়গায় আর্-সংস্কীতি ও সংস্কৃতভাষা বিস্তারের কাজটা রীতিমতো চেষ্টা করে 
এগোতে হয়োছল । যেমন, সাতবাহন রাজারা ম্ছানশয় ভাষাকে ( বিদ্ুপ করে বলা 
হতো অপদেবতাব ভাষা ) উপেক্ষা করে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা প্রচলন করেছিলেন । 
এছাড়া €বোদিক আচার অনুষ্ঠানও প্রবর্তন করেছিলেন । দাক্ষিশ-ভারতীয় অন্চলে জৈন 
ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরকরণ অনুষ্ঠানগালির সঙ্গে সঙ্গে আর্-সংস্ফাঁতিরও প্রবেশ ঘটেছিল। 

অর্থনোতিক কাজকর্মঃছাড়াও সমবায় সংঘগাঁল কিছুটা শিক্ষার দাঁ়ত্বও নিয়োছিল । 
তবে শাঙ্গগত শিক্ষার অণ্ধকার ছিল কেবল শ্রাঙ্মণ ও ভিন্দের ছাতে । এক একটি 
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সংঘের সভ্য ছিল কেবল এক এক ধরনের শিল্পের কারগর ॥ তাই সংঘগনীল কাঁর- 
গার শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। খননকাজ, ধাতুবিদ্যা, বয়ন, রঙের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদি 
সম্পর্কে এক-একাঁট সংঘ জ্ঞানচর্চারও আরো উন্নাতির চেষ্টা করত । এর ফলে এইসব 
কারিগারাবদ্যার যে কিরকম উদ্নাতি হয়েছিল তার নমুনা দেখা যায় মুদ্রা, মৌর্যযুূগের 
স্তন্ত ও তারও পরের যুগের পাথরের কাজের মধ্যে। তখন পাঁলশের কাজেও ধুব টাল্লত 
হয়োছিল । এমনাক, উত্তরাণ্থলের পালিশ করা কালোমাঁটির পাগলি এতই উন্নত 
ধরনের বে, এই যুগেও তার সমকক্ষ বন্তু পাওয়া কঠিন। বাধ” ও সেচের জলাধার 
নির্মাণের মধ্য দিয়ে পূর্তীবদ্যার পাঁরচয় পাওয়া যায় । বেদশী ও বিদানের ভাম 
িমণের জন্যে জ্যামাতির ব্যবহার শুরু হয়েছিল । কিন্তু জ্যামাত ওই যুগে আরো 
জাঁটল 'নর্মাণকাজেও ব্যবহৃত হয়েছে । ধননকাকীত খিলানের নিমণণকৌশল অজানা 
ছিল না। তবে ব্যবহার ছিল কম্ম। আধকাংশ বাঁড়ই কাঠের তোর বাঁড়র নির্মাণ 
কৌশল অনযায়শ তোঁর হতো । এই সময়কার ধর্মীয় নির্মাণকাজে পূ্তাবদ্যার কৌশল 
দেখানোর লুযোগ ছিল কম । কারণ, বৌদ্ধদের পছন্দ ছিল তোবণ ও রোলং 'দিয়ে' 

ঘেরা সমাধি-স্ভূপ কিংবা পাহাড়ের কোল থেকে কাটা সাধারণ আকৃতির গুহা 4 
পাথবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগের সফল এলো জে2াঁতর্বিদ্যা ও চাকৎসা 

শবজ্ঞানের ক্ষেত্রেও । দূর সমহদ্রে যেতে হলে নক্ষত্র চেনা প্রয়োদ্ন এবং ব্যবসায়ীরা 
জ্যোতারদ্যার উন্নাতুর জনো যথেষ্ট অর্থ সাহাযায করেছিল ॥ পশ্চিম-এঁশিয়ার সঙ্গে 
এই বিষয়ে জ্ঞান-বানময়ের বেশ সুফল হয়েছিল । ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল- 
ভীত্ত ছিল শরীর নিঃসৃত তিনটি রদ-_ বাধু, পিত্ত ও গ্লেম্মা ৷ এই ইতনটির যথার্থ 
সামঞ্জস্য হলেই শরীব সুস্হ থাকতে পারবে, এই 'ধিশ্বাস ছিল । চিকিৎসা শাস্মের 
স্জানকোব ও ওষধবিজ্ঞানের প্রাম।্য গ্রন্থ এই সময়েই লেখা হয় । এরমধ্যে সবচেয়ে 
বিখ্যাত হল চরকের রচিত বই । চরক ছিলেন রাজা কাণচ্বের সমস্কামায়ক । এর 
শকছুকাল পরে বই জিখোছলেন আর একজন-_ স্রশ্রণত । ভারতায়দের লতাগ্ল্ম 
সম্পার্কত জ্ঞান পশ্চিমী জগতেও পৌছে গিয়োছক । গ্রীক উদ বিজ্ঞানী থও- 
ফ্রাসটাস তার ডীন্ভদের ইতিহাস সম্পার্কত গ্রন্থে ভারতীয় লতাগুল্মের চিকিৎসার 
প্রয়োগ সম্পর্কে বস্তারিত লিখে গেছেন । ভাষাতত্ব নিয়ে আলোচনা এবং ভাষা 
বপ্সেষণ নিয়ে যা চর্চা হয়েছিল তার চরম ফল দেখা যায় পাঁণানির সংস্কৃত ভাষা নিয়ে 
লেখা গ্রন্থে । এষগের ব্যাকরণাঁবদ ছিলেন পতঞ্জাল, তার বইয়ের নাম 'মহাভাব্য” | 
এতে কেবল যে শব্দের ?ববর্তন ও পদ্াবন্যাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিচার আছে, তাই 
নয় । সমসামায়ক ইতিহাসেরও অনেক তথ্য পাওয়া যায় । এই সময়ে রচিত নাট্য 
ও ছন্দশাস্ের পুস্তক আজ পর্যন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । 

আনুষ্ঠাণনক শিক্ষায় ব্যাকরণ ও বৌঁদকপ্রন্থ পাঠের ওপর বিশেষ গ্রৃত্ব আরোপ 
করা হতো । তবে শিক্ষার সাাবিধা ছিল ফেবল উচ্চ বর্ণেরই | ব্রাচ্ণের সর্বাবিদ্যায় 
আঁধকার ছিল । ক্ষাঁ্য় ও বৈশারা 'নার্দষ্ট কিছ? কিছু জিনিস পড়তে পারত । শৃদ্র 
এবং স্তীলোকদের পড়াশোনায় নিষেধের উল্লেখ না থাকলেও বাস্তবে তাদের লেখা- 
পড়ার কথা বিশেষ জানা যায় না। ক্রমশ শিক্ষাব্যবস্থা কিছুটা দ্বিধাবভভ্ত হাষে 
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গেল । ব্রাহ্মণদের জন্যে পঃথিগিত বিদ্যা এবং কারিগার 'বদ্যা পেশাদারদের জন্যে । 
বৌদ্ধ মঠগনাল মধ্যপূদ্থ্য গ্রহণের চেষ্টা করোছিল । তাদের শিক্ষাসূচিতে 'ছিল ব্যাকরণ 
ও চিকিৎসাশাস্ঘ, এবং তাদের দৃা্উভঙ্গি ব্রাহ্মণদের চেয়ে বেশি উদার ছিল । 

এইযুগে আইনগ্রন্থু (ধর্মশাস্ত ) প্রণয়নেরও প্রচুব নিদর্শন রয়েছে । বৈশ্যদের সামা- 
জিক গর্ব বদ্ধ ও বাভে উপবর্ণের উদ্ভব, এবং নগরাণ্ুলের মানুষেব উদারপন্থী 

মনোভাবের ফলে গোড়া সমাজপাঁতদের সামনে সমস্যা দেখা দিল । সামাজিক সম্প- 
কের নতুন করে সংজ্ঞা নির্দেশের প্রয়োজন উপাস্হত হল। স্বভাবতই, আইন গ্রন্থ- 
গাাীলতে বারবারই বলে দেওয়া হল, সমাজের আর সব মানুষের ওপরে ব্রাহ্মণদের 
স্হান | তাই সকলেই, এমনাক ধনী বৈশ্যরাও যেন ব্রাহ্মণদের যথাযথ সম্মান দেয় । 

আইনগ্রন্থ ও ব্যাকরণ ছাড়া সাহিত্যচর্চাও প্রচলিত ছিল । কাব্য ও নাটক এসময়ে 
বেশ জনাপ্রয় হয়ে উঠোছল । তৎকালশীন তামিল কাব্যের আজ পর্যন্ত যে হাদশ পাওয়া 
যায়, তারমধো উল্লেখযোগ্য হল “শিলপ্পাদগারম' ( রত্নখাঁচত নূপৃর )-_ এর কাহ- 
নগর পটভাম হল কাবেরীপন্তনম শহর । সেখানকার এক ধনণ যুবক বাবসায়ী 
কোবলন রাজন্কীর প্রেমে পড়ল । পতিন্রত! স্নী উপোক্ষত হল । কাব্যের শেষাংশে 
িনজনেরই শোকাবহ স্বৃতুঃ ঘটল | তবে স্বামী ও স্তর পুনার্মিলন ঘটল পরলোকে । 
কয়েক শতাব্দী পরে এই কাব্যেরই পরের অংশ হিসেবে লেখা হল 'মানমেকলই' 
কাব্য । এর নায়কা ছিল কোবালন ও রাজনর্তকীর বন্যা । সে আবার বৌদ্ধধর্মে 
অনুরাগনী ছিল । ওইষুগে অশ্মঘোষ ও ভাস রচিত সংস্কৃত নাটকের সন্ধানও পাওয়া 
যাচ্ছে । দুই নাট্যকার অবশ্য একেবারে 'িবপরীতধমাী । অশ্বঘোষের নাটকের মূল 
পাগযালাঁপ রাঁচত হয়েছিল প্রথম শতাব্দীতে । ওই পাগুযাীলাপ পাওয়া গেছে মধ্য 
এশিয়ার তুরকান অণ্সালের এক মঠে । বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটক 
দুটি রাঁচত। তার একটি বহদ্ধদেবের জীবনকে কেন্দ্র কবে লেখা ৷ ভরত তার নাট্য- 
শায়োে নাটক রচনার যেসব 'নয়ম "স্থির করে গিয়েছিলেন, অশ্বঘোষ সেইসব নিয়ম 
অনুসরণ করেই নাটক 'িখোছলেন । ( সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যশাস্ত গ্রন্থুখাঁনর মর্যাদা 
প্রার আারস্টোটিলের পোয়েটিক্স-এর মতো ) কিন্তু ভাস নাটক 'লখোঁছলেন কয়েক 
শতাব্দী পরে এসব নিয়মকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি । ভাসের নাটকগুলির বিষয়বন্তু 
ছিল রামায়ণ ও মহাভারতের নানা ঘটনা । এছাড়া কয়েকটি এীতহাসক রোমাশ্টিক 
নাটকে অবন্ীরাঙ্জ উদয়নের 'বাভন্ন প্রণয়কাহনী বার্ণত হয়েছে । রাজসভার সশীমত 
দর্শকগোম্ঠীর জন্যেই ভাস নাটক রচনা করোছিলেন। কিন্ত অশ্বঘোষের নাটক স্ভবত 
ধমাঁয় সভার বৃহত্তর দর্শকগোচ্ঠীর সামনে আভনীত হতো । 

এই যুগের সমস্ত শিঞ্পকর্ম-- স্ছাপত্যই হোক বা ভাস্কর্ষই হোক-_বৌরধর্মকে 
কবেই রচিত হযেছিল । ধনীব্যবসায়ীর সমবায় সংঘের বা রাজকীয় অনুদানের 
যো এইসব শিল্পকর্ম সফল হবে উঠত | ধমীঁয় স্হাপত্যের নিদর্শন এখনো পাওয়া 

যার বৌদ্ধস্তৃপ ও গ্হা মান্দরগুলির মধ্যে । স্তৃপের উৎপান্ত হয়োছল আরো প্রাচীন 
কালের সমাধি ক্ষে্রগ্ীলির অনদকরণে । বদদ্ধদেব বা কোনো সম্মানিত বৌদ্ধভিক্কুর 
দেহাবশেষ বা কোনো পালন সৃতনগ্রন্থের কবরে এইসব গোলাকৃতি স্তৃপগুলি তোর 
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করা হতো । স্তৃপের 'ভীন্তির মাঝখানে এএকাটি ছোট ঘর তোর করে তার মধে] একটি 
পাত্রে ভরে ওই দেহাবশেষ রাখা হতো । স্তৃপের চারাঁদক ঘিরে থাকত বেড়া দেওয়া 
পখ । এই পথের চারকোণে চাবাঁট তোরণ থাকত । ম্পাঁত এই তোবণগযালর 
মধ্যে যথাসাধ্য ?শল্পকর্মের পাঁরচয় রাখার চেষ্টা করত । সবচেয়ে পুরনো বেড়া 
পাওয়া গেছে ভারহুতে | (বেড়াঁটি অবশ্য ওখান থেকে তুলে এনে কলকাতাব যা? 

ঘরে বেখে দেওয়া হয়েছে )। এটি তোর হয়োছল খীস্টপূর্ব "দ্বিতীয় শতকে | সাচীর 
[খ্যাত স্তৃপাঁটি এই যহগে প্না্নীর্মত হয়েছিল । 

ব্রার পিস আচ হা ও ও থা পর রা রে ওত ৫ ৯৫৮ চা গছ ও হা এ এ আচ এগ ও ও 

বৌদ্ধ মঠেব একটি নকস! 

স্তুপ নিমণণে স্ছপাতদেব পক্ষে তেমন কোনো শিঞ্পচা তুর্য দেখানোব সংবোগ থাকত 

না। গ্রামে বা শহরে যে ধরনের কাঠেব তোরণ তোর হতো, সেই ধশচেই স্তুপের 
তোরণ নির্মিত হতো । গহামান্দিব নিমণণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কাঠের তোর 
মান্দরগহালকে আদর্শ বলে ধরা হয়েছে । পাহাড়ের গায়ে গায়ে গৃহা কাটা হতো ও 
ভিক্ষুরা এগদালকেই উপাসনাস্হল হিসাবে ব্যবহার করতেন । গুহা খননের সময় 
যাঁদ কোনো ধনণ৭ ব্যান্তর কাছ থেকে অর্থ সাহাষায পাওয়া যেত, পরপব কয়েকাঁট 
গুহা তৈরি করে স্ভুপেব মতো ব্যবহার করার চেষ্টা হতো । স্তুপের মধ্যে যা যা 
থাকে, গুহাগযালর মধ্যেও তার সবই রাখার চেঙ্টা হতো । এরমধ্যে থাকত উপা- 
সনাগৃহ ( চৈত্য )* , মঠ (বিহাৰ )--ঠক যেমনটি বড় বাড়ীর মধ্যে এসবের গ্যবস্হা 

* "চৈত্য' শব্দটি এসেছে নৌদ্ধ পূর্ববতীক।লে পথিত্র স্থানগুলির বনি! প্রসঙ্গে । প্রাচীন গণগাজা 
“*লিতে পবিত্র স্থানগুলি বেড়! দিয়ে ঘের থাকত ও সেখানেই নিয়মিত পুজা অর্চনা হতে] । 





ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান | ৯৩ 

থাকে ॥। এইভাবেই বড় বড় মান্দরগ্হাগল তোর হয়োছল । এর কয়েকটি রঢ্ছে 
দাঁক্ষণাতোর পশ্চিমাণুলে, বিশেষত কার্লে অণুলে । পাহাড় কেটেই এইসব জাটল 
আকীতির গহামন্দির তোর হয়েছে । গুহার প্রবেশদ্বার ছিল আয়তক্ষে্ধ ধরনের । 
গুহায় ঢুকে প্রথমে উপাস্নাগ্হ ॥ এটিও আযত ক্ষেন্রাকার ৷ ওই ঘরের একপ্রান্তে 
স্তৃপটির ছোট একটা প্রাতরূপ রাখা থাকত । গৃহার দুইপাশ বরাবব 'ভিক্ষদের 
থাকবার ছোট ছোট ঘর থাকত । কার্নের স্তৃপটির ছাদ তৌব হয়োছিল 'পপের গায়ের 
মতো লম্বা লম্বা কাঠের টুকরো জুড়ে । কাঠ সাজানোর পারশ্রম এখানে সম্পূর্ণ 
অবান্তর মনে হয়। প্রান অজন্তা, ইলোরা কিংবা পরবতাঁ কালের অন্যান্য হিন্দ 
মন্দিরের চেয়ে বৌদ্ধ-গৃহা মান্দিরগীলর পাঁরকজ্পনাও বেশি সুন্দর, স্হাপত্যও বেশি 
শজ্পসমবদ্ধ ৷ জৈনদেরও গুহামদ্দির ছিল, কিন্তু বৌদ্ধদের মতো এত সংন্দর নয়। 
গৃহা মান্দরগযাঁল স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামোর ওপর তৈ1র ছিল, সেজন্যে স্হাপত্য কৌশলের 
তেমন কোনো পাঁরবর্তনের সংযোগ ছিল না । 
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কার্পের চৈত। সভাগৃহ  গঠনশৈণী 

এই যুগের ভাঙ্কর্ষ ছিল স্হাপত্যের ওপর নিভ“রশপল | স্ত্পের তোরণ ও বেড়া 
আর চৈত্যের গুবেশদ্বারের ওপর 'িছ7 কিছ অহংকরণের মধ্যেই ভাস্কর্ষের সংযোগ 
সীমিত থাকত । গোড়ার দিকের ভাস্কররা পাথরের ওপর কারুকার্ষে তত দক্ষ 
ছিল না । বরং বাঠ ও হাতির দাতই তাদের বোশ পছন্দ ছিল । কিন্তু এরপর দ্বিতীয় 
খ্রীষ্টাব্দে অমরাবতী ও দাঁক্ষণাত্যের গুহাগ,ীলতে পাথরের ভাস্কর্য রীতিমতে! 



৯১৪ | ভারতবর্ষের ইতিহাস 

শিংপসৌকর্ষে সমৃদ্ধ ৷ জৈনধর্মের অনুরাগীরা পৃথকভাবে সোজা নামত মাঁন্দর পছন্দ 
করত । মথুরায় যে সংন্দর লাল রঙের বাঁলপাথর পাওয়া যেত তা দিয়েই এই ধরনের 
ভাস্কর্ষ নির্মিত হতো । এই মথরা-পন্ধাতর ভাস্কর্ষ কুষাণ রাজাদেরও পছন্দ ছিল । 
মথুরার কাছে কৃষাণ রাজাদের বেশ কয়েকটি মুত পাওয়া গেছে । মথুরা পদ্ধীততেই 
বুদ্ধদেবের প্রথম মূর্ত তোর হয় । মূর্ত তোর হয়োছল সম্ভবত জৈনমূ্তর অনুকরণে । 
আগেকার স্তৃপের ভাস্কর্ষের মধ্যে বহুদ্ধমূর্ত নেই | বৃদ্ধের উপাস্হাত বোঝানো 
হয়েছে নানা সংকেতের সাহায্যে । যেমন, ঘোড়ার দ্বারা বোঝানো হয়েছে রাজকীয় 
জণবন পাঁরত্যাগ ; গাছ দ্বারা বোঝানো হয়েছে বৃদ্ধত্ব প্রাণি । তৈমানি চক্রের অর্থ হল 
বদ্ধদেবের প্রথম উপদেশ দান । আর স্তৃপ মানে বুদ্ধদেবের মৃত্যু ও নির্বাণ লাভ । 
মথ্রা-পদ্ধাতর ভাস্কর্য ও স্তৃপগতীলর মধ্যে একটা, উচ্ছল সজীবতার পারিচয় 
পাওয়া যায় । 

উত্তর-পাঁশ্চম ভারতের গ্রীক ও ভারতাঁয় ভাগ্কর্ষের মিশ্রণ গান্ধার পদ্ধতিতে দেখা 
যায়। এই পদ্ধীততে বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনা রূপাঁয়ত করা হয়োছিল । গান্ধার- 
পদ্ধীতর মৃর্তিগ্লিতে বৃদ্ধজননীর আদল মেলে এথেন্সের নারীদের সঙ্গে ৷ অন্যান্য 
বৌদ্ধচারের মুখমণ্ডল আযপোলোর ধশচে তোর । গান্ধারীশচপে মূর্তি নির্মাণের 
“স্টাকো'" পদ্ধীত খুব ব্যবহত হতো । আফগানিস্তানের বছ মঠেই এই ধরনের 
মূর্তি দেখা যায় । পোড়ামাটির কাজও প্রচলিত ছিল । পাথরের মৃর্তর খরচ বোশ 
ওয়ায় অনেকে €পাড়ামাটিই বেছে নিত । মাতৃম্তর খুব প্রচলন লক্গা করা যায়, 
কারণ জনসাধারণ এই ধরনে মৃর্তিপৃজাই বোঁশ পছন্দ করত । বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 
উর্বরাশান্তর পূজাপদ্ধীত ও আরো অন্যান্য জনাপ্রয় পূজাপদ্ধাতর নিকট সম্পক 
ছিল । তার উদাহরণ হল স্তৃপগহলির গুরুত্ব । সাচস্তৃপের তোরণে বছু নারণমূর্ভি 
খোঁদত আছে । সেগহীল প্রকৃতপক্ষে মাতৃমৃর্তিরই আধুনিক অজংকরণ | 

এইয্গের প্রায় সমস্ত কর্মোদ্যোগের পেছনেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লছ্ঘা করা 
যায় । এই ধমীগ্সি উদ্যোগে ধনী ও ক্ষমতাশালগ ব্যান্তদেরও সমর্থন ছিল । এই 
কারণেই মঠগ্যালতে অর্থদানের 'বিরতি ছিল না। স্তূপও গড়ে উঠোছল বিরাট 
শীবর়াট আফ্কীতি । বৌদ্ধধর্ম ভ্রমশ সবাদক থেকেই সমৃদ্ধশালশ হয়ে উঠোছল । 
কয়েকটি মঠের এত বপৃল-অর্থ 'ছিল যে তারা ক্লুতদাস ও শ্রামক নিয়োগ কষত 
সন্বযাসীদের কাজে সাহায্য করার জন্যে! আগের ষগের বৌদ্ধ সন্স্যাসখদ্র ভিক্ষা 
করে খাদ্য সংগ্রহের ইতিহাসের সঙ্গে এগের আর কোনো মিল রইল না ।. মঠের 
ধবরাট ভোজনগৃহে সম্রযাসীরা নিয়মিত খেতে পেত । শহরের আশেপাশে অথবা 
খূরে পাহাড়ের কোলে মঠগুলি তোর হতো । দূরের মঠগুলি চলত দানের টাকায় 
এবং সর্যাসীদের অর্থাভাবে কোনো কষ্ট পেতে হয়ান । এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ 
সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল । ফলে ংর্মের শান্তও কমে 

* দ্বর সাজানোর জন্কে বা খেলনা! ছিসেবেও পোড়ামাটির মুর্তির চল ঠিল। এই সময়কার 
পোষাক সম্পর্কে মুডিগুলি থেকে চমৎকার ধারণ| পাওয়া যায়। দেবী হারীতীকে যে গুরুত্ব দেওয়] 
হয়েছে ত1 হল এনই উদাহরণ । 
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আসতে লাগল । বুদ্ধদেবের জপবন্দশ্যায় এমন ঘটলে [তান নিশ্চয়ই এসব দেখে 
খুশি হতেন না। ওাঁদকে যাতায়াতের রাস্তাঘাটের উন্নতি ঘটায় নতুন নতুন 
ধ্যানধারণাও ছড়িয়ে পড়তে লাগল । বৌদ্ধরা ভারতবর্ষের বাভন্ন প্রান্তে ও 
ভারতবর্ষের বাইরেও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়োছল । 'বাভল্ব রকম মানুষের ধর্মান্তর 
গ্রহণের ফলে বৌদ্ধধর্মের উপরও নতুন চিন্তার প্রভাব পড়ল । ফলে প্রাচীন মতবাদের 
নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হল; দেখা দিল মতভেদ এবং শেষে বৌদ্ধধর্ম 
দু'ভাগে বৈভন্ত হয়ে গেল। বৌদ্ধ সন্নযাসীদের সমাজের ধনীদের ওপর ক্রম- 
বধমান নির্ভরশীলতা ও এই বরোধের ফলেই বৌদ্ধধর্মের পতনের সূচনা হল । 

যেমন হয়ে থাকে, বৌদ্ধধর্সের ক্ষেত্রেও ধর্ম-প্রাতঘ্ঠাতা বদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেই 
তার উপদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ শুরু হয়ে গিয়েছিল । মতভেদ দূর করার জন্যে 
ক্যাথালকদের যেমন ধর্মসভা হতো, বৌদ্ধধর্মের প্রগারকদের মতভেদ মীমাংসার জন্যেও 
বার বার সভা ডাকা হায়ছিল । এরমধ্যে সবচেয়ে প্রণো গৌড়াপস্থুদের বলা হতো 
থেরবার গোষ্ঠী । এদের কেন্দ্র ছিল কৌশান্্রী । এরা বদ্ধদেবের উপদেশগৃলি পাঁল 
অনৃশাসনের ( পাঁিভাঘার নামানুসারে ) মধ্যে লাঁপবন্ধ করেছিল । মথুরাকে কেচ্ছু 
করে সর্বাস্তিবাদ গোষ্ঠী ছাঁড়য়ে পড়ল উত্তরাগ্ুলে | শেষ পথন্ত এরা চলে গেল মধ্য- 
এশিয়ায় এবং সংস্কৃত ভাষায় উপদেশগুল 'বাধব্দ্ধ করল । বিভিন্ন গোষ্ঠী ধর্মের 
যেসব পাঁরবর্তন সাধন করল, বুদ্ধদেব নিজে সেগংলি মেনে নিতেন বলে মনে হয় না। 
যেমন, বুদ্ধদেব যাঁদও তার ওপর দেবত্ব আরোপ করতে নিষেধ কর্তা গিয়োছিলেন, 
প্রথম শতাব্দীর সময় থেকেই তার মূর্ত তৈরি শুরু হয়ে গেল এবং মূর্তিপৃক্ঞাও হতে 
লাগল । এই সময় 'বোধিসত্বঃ মতবাদুও চাল: ছিল । ওই মতবাদ অনযায়গ যে ব্যাস্ত 
মানবজাতির কল্যাণের জন্যে নিজের নির্বাণের কথা উপেক্ষা করে 'নিঃস্বার্থভাবে কাজ 
করে যান, তাকেই বলা হবে 'বোঁধিসত্ব' | আবার আরেকদল বৌদ্ধের মতে, বুদ্ধদেব 
তার পূর্বজন্মে বোঁধসত্ব নামে পাঁরচিত ছিলেন । অর্থাৎ বন্তব্য হল, পৃনজ“ল্মের মধ্য 
দিয়ে যেকোনো মানুষ ক্রমাগত পুণ্য অর্জন করে যেতে পারে । আরো বলা হল, 
কোনো ব্যান্তর নাম বরে পুণ্য করলে বিনা পারশ্রমেই ওই ব্যাস্ত অন্যের কাছ থেকে 
পুণের ভাগ নিয়ে নিতে পারবে । অতএব ধনঈ ব্যবসায়ীরা বৌদ্ধধর্মের জন্যে গুহা 
তোর করে দিয়ে পূণ্য অর্জন করতে পারবে । ( এযেন সম্পত্ত উপার্জন ও অন]কে 
দানের ব্যাপার ) পরবতর্শ 'বোঁধসত্ব* মতবাদের সঙ্গে আদি বৌদ্ধধর্মের বেশ “পার্থক্য 
দেখা দিল । খ্রীস্টোত্তর 'দ্বতণয় শতকের প্রথমাঁদকে কাশাশরে যে চতুথ বৌদ্ধ-সম্মেলন 
হয়োছল, সেখানে এই বিরোধকে স্বীকাতি “দেওয়া হয় । গৌড়া বৌদ্ধদের বলা হল. 
হনযানপন্থৃ*। আর নবাবাদী বৌদ্ধরা পারচিত হন মহাযানপন্থু হিসেবে | শেষ পর্যন্ত 
হীন্যানপন্থীরা বসংহল, বর্মা ও দাঁকণ-পূর্ব এঁশঠ়ার দেশগুলিতে শান্তশালণ হয়ে 
রইল । অন্যদিকে ভারত, মধা-এশিয়া, তিববত, চীন ও জাপানের বৌদ্ধরা মহশ্যান- 
পদ্থুণ রয়ে গেল। 

মহাযানপন্থার উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত অল্পে, শ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ৷ তারপর 
একদল বৌদ্ধ দার্শানক তার পাঁরমার্জনা ও ব্যাখ্যা করেন । এদের মধো সবচেয়ে 
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বিখ্যাত ছিলেন নাগান্জর্ন। তিনি এসোঁছলেন দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্ধণ পারবার 
থেকে | প্ববতর্ঁ জীবনে 'তান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । নাগার্জ্বীন ছিলেন বৌদ্ধ- 
ধর্মের সেন্ট পলের মতো । তান শূন্যতা মতবাদ প্রচার করেন । তার মূল কথা হল, 
আমরা চারাদিকে বা দেখাঁছ তার সবই শূন্য ও মায়া । প্রকৃতপক্ষে এই শুন্যতা হল 
নির্বাণ । অর্থৎ প্রত্যেক বৌদ্ধ জল্মান্তর থেকে মনন্তিকামনা করত, এ হল তাই । এর- 
পর আরো অন্যান্য বোৌদ্ধী দার্শানক এই মওবার্দের পারবর্ধন করোছিলেন । শ্রাঙ্ষণ্া- 
বাদের দর্শনের জবাব দেবাব জন্যে বৌদ্ধরা এবার নিজেদের ধর্মের দার্শনিক যণন্তি 
শাস্তশালী করার চেষ্টা শুর করল । মহাযানপন্থীরা এই প্রচেষ্টায় ভালোভাবেই 
আত্মীনয়োগ করল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মহাষানপন্থী ও ব্রাহ্মণদের মধ্য দার্শানক 
গর্ক ও ববাদ চলতে থাকল । 

মহাযানপন্থার আরো কয়েকটি মতবাদ জন্ম নিয়োছল ভারতবর্ষের বাইরে । এর 
মধ্যে একট মতবাদ ছিল যে, পৃঁথবীকে রক্ষা করার জনোই বুদ্ধদেব নিজে দুঃখের 
জীবন বেছে নিয়েছিলেন ৷ মানবজাতিকে যান নিজে দুঃখভোগ করে ম্যান্তর পথে 
নিষে যান, [তাঁনই বোঁবিসত্ব । বোঝা যাচ্ছে, প্যালেম্টাইন অঞ্চল থেকেই এই মতবাদ 
বৌদ্ধধর্মে এসেছে ৷ মহাধানপন্থার আর একটি মতবাদ হল যে, একের পরে এক 
অনেকগদান স্বর্গ আছে এবং এইসব স্বর্গে অসংখ্য বোধিসত্ব বাস করেন । 

এইসব শঙাব্দীতে জৈনধর্মের ভন্তেরও অভাব ছিল না। কিন্তু মহাবীরের উপদেশ 
শিয়েও দ্বিমত দেখা দিল । একদল হল-_ 'দগস্বর বা গৌড়াপন্থী, আর অন্যরা শ্বেতা- 
স্বর বা উদারপন্থী । জৈনরা মগধ"থেকে পাঁশ্ম দিকে এসে প্রথমে মথুরা ও উজ্জায়নী 
এবং শেষে পশ্চিম উপকূলের সৌরাম্ট্রে নিজেদের কেন্দু,স্হাপন করল । আরকে দল 
দাঁঞ্ষণাদকে কলিঙ্গতে চলে এলো । সেখানে অজ্প কিছুদিন রাজা খারবেলার সমর্থনও 
লাভ করোছল । দাঁক্ষণ-ভারতে মহীশ্র ও তাঁমল অগ্চলেই জৈনদের সংখ্যা বোশ। 
মোটামহটিভাবে বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মও সমাজের একই ধরনের লোকের সমর্থন 
পেয়োছল এবং একই ধরনের সমস্যাতেও জাঁড়য়ে পড়েছিল । কিন্তু মূল উপদেশাবলাী 
থেকে বোশ বিচু)তি ঘটেনি ॥ জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যারও বেশি হেরফের হয়'ন ॥ 

ব্রাহ্মণ্যবাদও এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে অপাঁরবার্তত থাকতে পান্্রান । জৈনধর্ম 
ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবমৎন্ত হয়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বোদকযৃগের 
কোনো কোনো দেবতার জনাপ্রয্নতা কমে গেল । আবার, অনেক দেবতার ওপর 
অনেক নতুন গণ আরোপ করা হল । এই সময়েই ব্রাঙ্গাণ্যবাদে যেসব নতুন বৈশিষ্ট্য 
যোগ হল, সেসব নিষেই এখনকার হিন্দ্বধর্ম। এই সময়ে অবশ্য “হন্বধর্ম” শব্দটা 
প্রচালত হয়ান। এই নামকবণ করল আববরা, অষ্টম শতাব্দীতে । ভারতবর্ষে 
প্রচালত শিব ও বিষ্ণু উপাসক ধমের তারা নামকরণ করে হিন্দুধর্ম বলে। কিন্ত 
সবিধের জন্যে আগের সময় থেকেই পারবাতত ব্রাঙ্গণ্যবাদকে আমরা হিন্্ব্ম 
বলে উল্লেখ করব । কোনো ব্যান্তাীবশেষের নিজস্ব উপলান্ধর ফলস্বরূপ হিন্দধর্মের 
প্রাতঙ্ঠা হয়ান। 'বাভন্ব বিশ্বাস ও পুজাপদ্ধাতর 'ববর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দু 
এসেছে ॥ একাধারে বৌদক ধর্ম ও অন্যদিকে 'বাতন্ব অর্বাচীন ধর্মের নানা বৈশিষ্ট) 
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হন্দবধর্মে সংযোজিত হয়েছে । অনেক সময় পৃরোগিতরাও পৃজাকে জনাপ্রয় করে 
তোলাব জন্যে অন্যান্য ধর্মের কোনো কোনো পুজাপদ্ধতি বা বিশ্বাসকে মেনে নিতে 
বাধ্য হয়েছে । 

বোদিকষুগের বালদান প্রথা নিয়ে তখনকার প্রচালত ধর্মমতাঁবরোধাী গোম্ঠীগহীল 
যে আপান্ত তুলেছিল তার ফল 'হসেবো ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণা 
শাল্তশাল? হতে লাগল । এই ধারণার মূলাভীত্ত ছিল উপানিষদের দর্শন ॥ ঈশ্বরের 
[তনরূপের ধারণাও গড়ে উঠল এবার ॥ ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকতা, বিষণ রক্ষাকর্তা, আর 

শিব ধ্বংসকর্তা । যখন পৃথিবী অনাচারে ভরে যায়, শিব তখাঁন পৃঁথবীকে ধ্বংস করে 
দেন । আবর্তনশশল প্রকাতির রূপ থেকেই এই ধারণার উত্তব । প্রকাতিতে জন্ম সংরক্ষণ 
ও ধবংস স্বাভাঁবক ঘটনাপর্যায় । তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের ভন্তদের সংখ্যা 
ছিল অনেক । পরবতাঁ যুগেও হিন্দ্রধমেরি দুই প্রধান মতবাদশরা হল শৈব ও বৈকব। 

প্রতোক দলেরই বিশ্বাস, তাদের দেবতাই হলেন পরমশান্তর আধার ॥ ব্রহ্মা তেমন 
জনাঁপ্রয় হতে পারেন নি । 

বরচ্মা যখন জগৎ স্্ট করলেন, 'বিঞু তখন সমুদ্রের মধ্যে সহন্ফণা-বাশঙ্ট 
সাপের কুগুলণর ওপর নিদ্রামগ্ন হলেন । জেগে উঠে বিষণ উচ্চতম স্বর্গে চলে এলেন । 
সেখান থেকে তান পৃর্থবীর 'দিকে দ্ান্ট রাখেন ॥। যখন অনাচার খুব বেড়ে ওতে, 
বঞ্ু বিভিন্ন রূপ পারগ্রহ করে পুথবীতে আবর্ভূতি হয়ে মানুষকে অনাচারের হাত 
থেকে রক্ষা করেন । তান এ পর্যন্ত নয়বার পৃথবশীতে এসেছেন সর্ব শেষবার এসে- 
ছিলেন বুদ্ধদেব রূপে । বুদ্ধদেবকে হিন্দুধর্মের অবতার হিসেবে গ্রহণ করা হল-- 
যখন বৌদ্ধধর্ম আর হিন্দুধর্মের পতদ্বন্বী থাকল না। দশম অবতারের আবির্ভাব 
এখনো হয়নি । শেষবার তান আসবেন শাদা ঘোড়া চেপে কলহীক অবতার রূপে । 
এই কঙ্পনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ইহুধদদের উদ্ধাবকর্তা মেসংয়া ও মহাযানপন্থুধ 
বৌদ্ধদের মৈন্রেয় বৃদ্ধের আগমনের কল্পনার সঙ্গে ৷ 

বৈদিক দেবতা রুদ্র ও তামিল দেবতা মুরুগণ থেকেই শিবের বিবর্তন । শিবের 
উপাসনার মধ্যে কয়েকটি উর্বরতা সম্পার্কত বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায় । 'িঙ্গ বা 
ষশড়ের প্রতখকাঁচহ এবং শিবের সঙ্গে কয়েকজন উর্বরতা-বীদ্ধিবারী দেবর উল্লেখ 
থেকে এই প্রভাবের কথা মনে হয় । শিবের উপাসনার অঙ্গ 'হসেবে লিঙ্গপূজা শুরু 
হয়েছে, প্রায় ২ হাজার বছর আগে থেকে । এইসব দেবতার পূজাব প্রচলনের সঙ্গে 
সঙ্গে অন্যান্য পৃজাপদ্ধতিরও [বিরাম ঘটেনি । জন্-জানোয়ার, গাছ-পাহাড় ও নদীকে 
পাবন্ত মনে করা হতো । বখড়, সাপ ও কয়েক ধরনের গাছকে উর্বরতা বাদ্ধর জন্যে 
পুজা করা হতো । গাভীকেও পূজা করা হতো । 'বফুর প্রিয় পর্বত ছিল বৈকুণ্ঠ ও 
1শবের 'প্রয় পৰত ছিল কৈলাস । বিশ্বাস ছিল গঙ্গানদীর উৎপান্ত হয়েছে স্বর্গ থেকে । 
তাই গঙ্গার জলকে পাবন্ত মনে করা হতো । এছাড়াও নানান উপদেবতা ও নানা 
ধরনের স্বগ্গাঁয় প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল । 

প্রথম দিকের 'হন্দ্ধর্ম মূলত আনহষ্ঠানক ছিল বে, 'কিন্তু পরে বলা হল, ঈশ্বর ও 
ভন্তের মধ্যে ব্যন্তুগত সম্পর্ক গড়ে ওঠাও সম্ভব | ক্রমশ একেশ্বরবাদের ধারণা ও বিষু 

ভা, ই, ৭ 
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বা শিবকে ঈশ্বরেরই দুইরূপে দেখার মনোভাব জনাপ্রয় হয়ে উঠতে লাগল । নতুন 
ধারণায় বলা হল, 'বাভন্ন মানুষের ভান্তর পারমাণ বিভিন্ন রকম এবং ঈশ্বর সন্তুষ্ট 

হয়ে তার ভভ্তকে প্রসাদ দান করতে পারেন । এই ব্যান্তগত ভান্তর ব্যাপারটা ক্রমশ 
হন্দবধমেরি এক গাঁতশীল শান্ততে পাঁরণত হল । 

বোদিকধমের বাঁপদানের অন-ঞ্ঠানটা যে একেবারে বাদ গেল, এমন নয় ॥ রাজ্যা- 
1ভিষেকের সময় বাঁলদান হতো । কিন্তু ক্রমশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে দৌদক এ্রাতহ্যের 
সম্পর্ক প্রায় লোপ প্েলে। বোদক এীতহা নিয়ে মাথা ঘামাতো কেবল ব্রাহ্মণরাই । 
সাধারণ মাশুষ আনন্দ পেত মহাকাব্য পড়ে, আর ব্রাহ্মণেরা পহন্দ করত বৈদিক 
সাহত্য । মহাকাব্য ছাড়াও পুবাণ ও ধর্মশাস্ও সাধারণ মানুষের প্রয় ছিল। 
মহাকাবোর নায়ক রাম ও কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বিষু্্রই মানবলশীলা বলে মনে করত । 
মহাকাব্যগযীল প্রথমে 'ছিল চারণগাথা। কিন্তু পরে সেগুলিকে এশ্বারক কাব্যের সম্মান 
দেওয়া হল । মহাকাব্যের মধ্যে আগে কোনো ধর্মায় সুর ছিল না। বন্তুব্রাহ্মণরা 
পরবর্ত্ঁকালে এগ:ীলকে ধমাঁয় সাহত্য হিসেবে পরিমার্জনা করেছিল । জোর করে 
অন্যান্য বিষয়ও পুরনো রচনার মধ্যে সা্মীবঙ্ট করে দেওয়া হল। এভাবেই মহা- 
ভারতের মধ্যে ভগবদ-গণীতার অন্তভ্ণন্ত ঘটেছিল । 

ঈশ্বর-সম্পর্কিত চিন্তাধারার পাঁরধর্তনের উদাহরণ পাওয়া যাবে গণতার দর্শনের 
মধ্যে । ওই যুগের হিন্দুধমে বিশ্বাসের কেন্দ্রীবন্দ্ব ছিল জন্মান্তরনাদ ও কর্ম সম্পার্কত 
মতবাদ | বর্তমান জন্মের কাজকর্মের জন্যে মানুষ পরবতর্ণ জন্মে তার ফল পাবে । 
একে নিয়াতবাদ বললে ভুল হবে । কারণ, মানুষ ভালো কাজ করে পরবতাঁ জন্মে 
পুরস্কারের আঁধকারী হতে পারে বলে বিশ্বাস 'ছিল। কোনো কাজের ভালোমন্দ 
বিচার হত “ধর্ম, বা প্রাচীন নিয়ম অনুসারে ॥ তবে বিচারকর্তা ছিল ব্রাঙ্ষণরাই | 

গায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ কোনো প্রশ্ন না করে প্রাচীন নিয়ম অন:যায়ী 
ণনজের কঙব্য করে যাবে । উদাহরণ স্বরূপ যৃদ্ধের সময় আত্মীয়-হননে অর্জনের 
আনচ্ছার উল্লেখ করা যেতে পারে । কৃষ্ণ অর্জবনকে বুঝিয়ে বলোছিলেন যে ন্যায়যদ্ধে 
হত্যা করলেও অর্জনের কোনো পাপ হবে না।&* ধমাঁয় বিশ্বাসের ব্যাপারে ব্যন্তগত 
পছন্দের খানিকটা অবকাশ থাকলেও ভালোমন্দ চূড়ান্ত ?বচারের আঁধকার ছিল কেবল 
ব্রাহ্মণদেরই | 'বাভন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই গীতা একটি অসাধারণ গ্রন্থ ৷ সহজ ভাঙ্গতে 
কঠিন দার্শীনক চিন্তার বর্ণনা যেমন আছে, তেমান গ্রন্থটির রচনার অন্যানা গুণও 
উল্লেখযোগ্য &. এই সব কারণেই গীতা হিন্দুদের সবচেয়ে পানর গ্রন্থ বলে পাঁর- 
গাঁণত হয় । 
' খ্ীষ্টীয় প্রথম শতকে খ্রীস্টধর্ম প্রথম ভারতে এলো পা্চমণ জগতের বাণিজ্য 

জাহাঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে__ এডেসার ক্যাথলিক চার্চের মতে, সেন্ট টমাস নাক দু'বার 

রর অজু ছিলেন পঞ্চ পাগবদের একজন, +*. একত্রে যে আম্বীয়দের উত্রেখ আছে ভার! 
হলেন অঙুনের পিহৃব/পূত্র কৌরবঙ্গণ -ধাদের বিকদ্ধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। মঞ্জুনের সারপি কৃষ 
বিষুর অবতার বলে গণা। 



ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান / ৯৯ 

ভাবতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেখ্যে এসোছলেন । প্রথমবার তান উত্তব-পশ্চিম ভারতের 

পাঁ্থিয়ান রাজা গণ্চোকারনেপের কাছে যান । তবে এই কাহনী যথেষ্ট 'বশ্বাস- 

যোগ্য নয়, বরং দ্বিতীনবার আগমনের কাহিনীর সতাতা বোশ বলে মনে হয়। ৫২ 

খীস্টাব্দে সেন্ট টমাস মালাবারে এসে পেশহান । এই উপকূলে কয়েকাঁট ধর্মকেন্দু 
স্হাপন করে তান পূর্-উপকূলে মাদ্রাজ শহরের বেথ থুমাতে* আসেন । এখানে 
তার ধর্মপ্রচারের চেক্টায় বাধা উপাশ্ছিত হয় । মাদ্রাজের কাছে মায়লাপ্যরে ৬৮ 
খীস্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়। এখনো মালাবার অঞ্চলে অনেকগনীল ধর্মকেন্দ্ 

আছে এবং এগুলি সঞ্তবত প্রথম শতান্ধীতেই স্থাঁপত । ওই শতাব্দীতে দাঁক্ষণ- 
ভারতে ও ভূমধ্যসাগরণয় দেশগরীলর ঘানষ্ঠ যোগাযোগের গারগ্রোক্ষতে যাঁশ: 
খ্রীষ্টের কোনো একজন শষ্যেব ভারতে আগমনের কাহিনী আঁবশ্বাস্য নাও হতে 

পারে । 

* বেথ থুম1_হিক্র ভাষার 'টমাসের গুহ'। 



৭ 

“ধ্রুপদী” রীতির ক্রমবিকাশ 
আন্ুমানিক ৩০০ গ্রীস্টা্ধ -_ ৭০০ হ্রীস্টাব্জ 

মৌধযধগেব পর কত প্লাঙ্জবংশের উত্থান-পতন ঘটল । কিন্তু মৌর্যদের অনুকরণে 
সান্ন।2য স্থাপনের বাসনার অবসান হল না । তবে কেউই মোধদের মতো সাফল্য 
লা" াখেণি। উত্তব-আরতে গযপ্তবা্জবংশেব (চতুর্থ থেকে যচ্ঠ শতাব্দী ) শাসনকে 
সাম্রাজ্যবাদ শাসন বলে অনেকে বর্ণনা করলেও এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয় । সামাজা- 
বাদী শাসনের মূল কথা হল কেন্দ্রীয় নিয়ন্্ণ | 'কন্ধু মৌর্ধদের মতো গবপ্তরাজারা 
তেমন নিষল্ত্রণ স্থাপন করতে পারেন নি । তবে ভৌগোলিক সীমাকেই যাঁদ সাম্রাজ্যের 
পাঁরচয় বলে ধরা হয তবে কয়েকজন রাজা সেই অর্থে সাম্রাজ্য গ্ছাপন করে ছিলেন 
বলতে হবে । 

গৃণ্তদের শাসনকালকে প্রাচীন ভারতের 'ক্লাসিকাল ষৃগ' বলে বর্ণনা করা হয়। 
সমাজের উচ্চশ্রেণীকে দিয়ে বিচার করলে এ মন্তব্যে কোনো ভুল নেই । বিশেষত উত্তর- 
ভারতের উচ্চশ্রেণীব লোকেরা এ যুগে অভূতপূর্ব স্মৃদ্ধ উপভোগ করোছল । বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে এ সম্পর্কে লিখতে 'গিয়ে ্রীতহাসকদের কাছে সুদূর অতাঁতের 
গ:প্তবৃগকে 'স্বর্ণঝূগ" বলে মনে হয়েছে । এই যুগেই হিন্ত-সংস্কীতি ভারতবর্ষে দবঢ- 
ভাবে প্রতিষ্ঠত হয়েছিল । কিন্তু গ'প্তযগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানত উত্তর-ভারতেই সীমাবদ্ধ 
ছল । দাক্ষণ-ভারতের সর্ৃদ্ধর যুগ এসোছল গযপ্ত-সাম্রাজ্যের পরবতর্কালে । 

গ:ুপ্তদের আবির্ভাবের ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট নয় । হয়তো কোনো ধনী ভূমাধি- 
কারী পাঁববার ধীরে ধীরে মগধ অগ্লের রাজনৈতিক কর্তৃত্বও আঁধকার করেছিল । 
কিন্তু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হল প্রথম চন্দ্রগ:প্তের সময় । চন্দুগঃপ্ত বিবাহ করেছিলেন এক 
লিচ্ছাঁব রাজকন্যাকে | লিচ্ছবিরা ছিল প্রাচীন ও সংপারাচত জাতিগোচ্ঠী ॥ তাদের 
রাজপারবাবে বিয়ের ফলে গ:ধ-রাজবংশেরই সম্মান বাড়ল । চন্দ্ুগণ্তও এই সুযোগের 
যথেছ্ট সদ্ধ্যবহার করোছিলেন । চন্দ্রগপ্রের সময়কার মদ্রাগীলতেও এই বৈবাহক 
সম্পকে উল্লেখ দেখে সন্দেহ হয় যে, গুপ্তরা কোনো রাজবংশের সন্তান নন । চন্দর- 
গুপ্তর রাজত্বের সীমা ছল মগধ ও উত্তর প্রদেশের পূৃবাদকের অণুলগযাল । তিনি 
মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করলেও এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। কেননা, 
কুষাণ রাজারাও এই উপাঁধ নিয়মিত ব্যবহার করেছিলেন । গ:প্তযহগের স্চনা ধরা 
হয় ৩১৯-২০ খ্রীপ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগৃপ্তের 'সংহাসনারোহণের সময় থেকে । 

প্রথম চন্দ্রগৃপ্ তার পু সমযদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান ৩৩ 
খ্রীন্টাব্দে ৷ সৌভাগাক্রমে সমদ্রগ-ষ্ত সম্পর্কে বিস্তারিত 'বিবরণ পাওয়া যায় এলাহা- 
বাদের কাছে পাওয়া একটি স্তন্তের গায়ে উৎকীর্ণ 'লীপ থেকে । মনে হয়, প্রথম 
চন্দ্রগণ্ের উত্তরাধকারী নির্বাচন নিয়ে 'কিছু বরোধ ছিল । কচ নামের একজন আত 
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পাঁরাচত রাজপুনেরে নামেও কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে । মনে হয়, প্রাতদ্বন্বীদের 
পরাস্ত করেই সমদ্রগ্ধকে সিংহাসনে বসতে হয়েছিল । সমদ্রগুঞ্জের আকাঙ্ক্ষা ছিল 
যে, তিমি পাটলপুন্রকে রাজধান করে সমগ্র উপমহাদেশে তার সাম্রাজ্য বিস্তার 
করেন। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যেতে লাগল । স্তন্তালীপতে 
বছ রাজার নাম উল্লেখ করা আছে । তারা সমদ্রগ-প্তের দেশ জয়ের সময় তার বশ্যতা 
স্বীকার করেছিলেন । দিল্লী ও উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অংশে চারজন রাজা তশর 
বশ্যতা স্বীকার করেন । দাক্ষণ ও পৃব-ভারতের রাজারাও সম,দ্রগ,প্ের অধীনতা 
স্বীকার করতে বাধ্য হন; বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ থেকে মনে হয় সমহুদুগদঞ্ত পর্ব 
উপকূলে বর্তমান মান্রাজৈর কাছে কাণিপুরম পর্যন্ত তর বিজয় আভিযান চালান । 
আর্ধাব্তে'র ( গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিম অংশ ) নয়জন রাজাকে তিনি সিংহাসনচ্যুত 
করেন। জঙ্গলের আঁধপাতিরাও ( মধ্য-ভারত ও দাক্ষিণাত্যের উপজাতিগহীল ) সমদদ্র- 
গুপ্তের বশাতা স্বীকার করে নেন । এছাড়াও ছিলেন, পূর্ব-ভারতের আসাম ও বাংলা- 
দেশের রাজারা । অন।দকে পাঞ্জাব ও নেপালের ছোট ছোট রাজ্যও তর আঁধকারে 
«লো । রাজস্হানের নয়টি প্রজাতন্র-_-যার মধ্যে 'ছিল প্রাচীন মালব ও যৌধেয় রাজ্য 
-_ গপ্ুদের অধীনে এলো । এছাড়া কয়েকজন বিদেশী রাজা দেবপূত্র শাহানহশাহশী 
( সম্ভবত কুষাণ রাজা ), শকরাজা, সিংহলের রাজা-_ এ*রাও সমযূদ্গৃপ্তকে সম্রাট 
বলে মেনে নিয়েছিলেন । 

কিন্তু স্তন্তালাপটি মূলত প্রশাস্ত গাথা বলে এইসব বর্ণনাকে সতকতার সঙ্গে 
বিচার করা দরকার | দক্ষিণ-ভারতের রাক্তারা সমদদ্রগ:প্েব নিয়ন্মণে ছিলেন না। 
তশরা কেবল সমদদ্রগণপ্তকে স্বীকীতি দিতেন । উত্তর-ভারতের কয়েকজন রাজাও তাই । 
তশর আঁভযানের শেষে তিনি উত্তর-ভারতের অনেক জায়গা জয় করে নিয়োছলেন 
আর দাঁক্ষণ-ভারতের যেসব রাজা দখল করা সম্ভব হয়ান-_ সেগযীল থেকে কব 
আদায় করতেন । মনে হয়, সম্দ্রগৃপ্ত অভিযানের সময় আশাতীরন্ত 'বিরোধতার 
সম্মখীন হয়োছলেন। তর নিজস্ব রাজনৈতিক নিয়ন্তণ ছিল কেবল গাঙ্গেয় 
উপত্যকাতে । পশ্চিম-ভারতের শকদের তিনি পরাস্ত করতে পারেন নি । রাজস্থানের 
উপজাতিগুলি কেবলমার কর দিতেই সম্মত হয়েছিল, আর ওদিকে পাঞ্জাবও তশার 
শাসনসাঁমার বাইরে রয়ে গিয়েছিল । 

তবে সমদ্রগৃপ্রের আভধানের পর এইসব অঞ্চলের উপজাতীয় গণরাজ্যগহলির 
ক্ষমতা খর্ব হয়েছিল । পরবতাঁকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত পাঞ্জাব ও রাজস্থানে ছন 
আক্রমণের সময় উপজাতিগলি আর তাদের বাধা দিতে পারেনি। গহপরাজাদের সঙ্গে 
উপজাতীয় গণরাজাগালর সম্পক ছিল অগ্রুত ধরনের । লিচ্ছাবদের সঙ্গে বৈবাহক 
সম্পর্ক নিয়ে গ্বপ্তরা একাদিকে যেমন গর্বিত ছিল, অন্যদিকে আবার পশ্চিমাদকের 
গণরাজ্যগযীলর ওপর আক্রমণ চালাতেও দ্বিধাবোধ করেনি । বারবার আক্লমণ সত্তেও 
পণ্চমাণ্চলের গণরাজাযগুুি বছ শতাব্দী ধরে টিকে ছিল । কিন্তু সমদ্রগুপ্ঠের আক্র- 
মণেই উপজাতিগনুলির রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে গেল। বর্ণ ও উপজাতির প্রাচীন 
বিরোধে শেষ পর্যন্ত জয়ী হল বর্ণ । 



১০২ / ভারতবর্ষের ইতিহাস 

সমুদ্রগ্প্তের অভিযানের ব)াপারে অন্যান্য দাবিগহাল বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় 
না। কুষাণরাজারা তশর সময়ে বেশ দুল হয়ে পড়া সত্ত্বেও সমদেগ-প্তের সঙ্গে 
তাদের ঠিক কেমন সম্পর্ক ছিল তা জোর কবে খলা শঙ। একটি চশনাসু্র থেকে 
জানা যায়, [সংহলের রাজা সমুদ্রগৎগ্তকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন এবং গয়াতে 
একাঁটি বৌদ্ধম প্রাতিষ্ঠা করার জন্যে চর অনহমাঁতও চেয়োছলেন | কিন্তু এই 
অনুরোধকে বশ্যতা স্বীকারের উদাহরণ বলা যাস্ন না। মনে হয়, অন্যান্য বিদেশী 
রাজাদের সঙ্গেও তর সম্পক ছিল এই ধরনেবই | আছাড়া “দ্বীপের অপিবাসণ" বলে 
যে কাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এখন বোঝা কঠিন । ভারতবর্ষের ওপকূলের 
কাছাকাছি বা মালদ্বীপ বা আন্দামানও হতে পারে, কিংবা দক্ষিণ-পরে এশিয়ার 
কথাও বোঝাতে পারে । এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ার ভারতাধ্রা বড় ড় উপানবেশ 

স্থাপন করে ফেলোছলু এবং ওখানকার সঙ্গে নিয়শিত যোগাযোখ€ ছিল । ৪৮ বছরের 
রাজত্বকালে সমূদ্রগ্প্ত ঠার আভযান পারকজ্পনাব চুর সুযোগ পেষেছিলেন । 

তার আভিযানকে আরো ব্যাপক শ্বীকীত দেবার জন্যে সমধদুগ্্ত আখমের বজেন 

অন-জ্ঠান করোছিলেন । আর এই যজ্ঞ করার আঁধকার অন্াানা বহু রাজাব চেয়ে 
সমদ্রগৃপ্তেরই যে বেশি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই | সমহদ্রগতপ্ত মান্যষ তিসেবে শুধহ" 
মাত্র বাজ্যলোলুপতা এ য.দ্ধ-বিগ্রহেই উৎসাহী ছিলেন না, স্তলিপি অনধ্যায়ী 
সমুদ্রগৃপ্তের কাব্য ও সংগণীতেও আগ্রহ হিল | একথা অপ্তণত আভতশক্কোন্ত য় । 
কেননা, অনেকগখীল মনদ্রাতেই তশর বীণাবাদনরত গাঁও দেখা গেছে € 

সমুদ্রগপ্তের পুর দ্বিতীয় চল্গু্ত সমস্ত গঞ্তরাতাদের মধ্যে সবাপেন্মা পরা- 

ক্লমশালী ছিশেন। ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪১৫ শ্রীস্টাব্ধ পর্যন্ত ৪) বছর 1হনি রাজত্ব 
করেছিলেন । পিতার মতো তশর ?সংহাসনারোহণের বৃত্তান্তও রহস্যাবৃত । ২০০ বছর 
পরে “দেবীচন্দ্রগ-*তম” নামে একাঁট নাটক লেখা হয়োছিল । তার বিষয় ছিল সমদ্ধ- 
গুপ্তের মৃত্যুর গরবতর্শ ঘটনাবলী । ওই কাহিনী অনুযায়ী সমদ্রগংপ্তের পরে 
সংহাসনে বসেন রামগ্প্ত । শকদের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তান তশর স্ী ধ্রুব 
দেবীকে শকদের হাতে তৃলে দতে সম্মত হন । তশর ছোটভাই চন্দ্ুগ:প্ত এতে ক্ষুব্ধ 
হয়ে এক পাঁরকম্পনা করলেন । রানন প্রুবদেবীব ছন্মুব্শে তিনি শকরাজার প্রাসাদে 
ঢুকে পড়ে রাজাকে হত্যা করলেন । এই কাজের ধলে সাধারণ গানুষের কাছে তিনি 
জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও রামগহপ্তেব সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল । শেষ পরন্ত চন্দ্রগুগ্ত 
রামগু্তকে হত্যা করে প্রুবদেবীকে বিয়ে করলেন । শিলালিপির মধ্যে চন্দ্রগগ্তে 
সর নাম ধ্রুবদেবী বলে জানা যায়। এছাড়াও রামগ:স্তর নামাজ্কত মুদ্রা" পাওয়া 
যাওয়ায় এই কাহিনশীট সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা যায় না । তাছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্ুগ্্তের 
প্রধান যদ্ধ ছল শকর্দের বিরুদ্ধে, তারও প্রমাণ আছে । 

এই য্যদ্ধ হয়েছিল ৩৮৮ খ্রীস্টাঙ্দষ থেকে ৪০৯ খ্বীস্টাব্দের মধ্যে ॥ এরপর শকরা 
সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয় ও পশ্চিম-ভারত গ্স্তদের দখলে চলে যায় । এই জয় যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ । রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে দূর্ভাবনা কমে গেল এবং সমগ্র উত্তর- 
ভারত গুস্তর্দের আধকারে এলো । তাছাড়া ভ্মধ্যসাগরণীয় অণ্চলে বাঁণজ্যের 
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ব্যাপারেও স্বাবধা হয় ॥ কারণ, পাশ্চম-ভারতের বন্দরগুলি এবার গ:স্তদের করায়স্ত 
হল। দ্বিতীয় চন্দ্রগন্ধের রাজত্বকালে দাঁক্ষণ-ভারতে গণুপ্তদের শান্তবৃদ্ধির জন্যে একটি 
মন্রীধন্ধন হ্ছাঁপত হয়॥। সমুদ্ুগবপ্ত দাক্ষণাত্যের পূর্ব অংশে আভযান চাল্যলেও 
পশ্চিমীদকে অগ্রসর হনান । পশ্চিম অংশে যেখানে আগে তখন সাতবাহন বংশের 
প্রতিপাত্ত ছিল সেখানে বাকাটক রাজবংশ রাজত্ব করছিল এবং তারা ক্রমশ দাক্ষিণাত্যে 
শান্তশালী হয়ে উঠেছিল । বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে গুপ্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাঁপিত হল । দ্বিতীয় চন্দ্ুগ-্তের কন্যার সঙ্গে বাকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের 
বিয়ে হয়। দাক্ষিণাত্যের অন্য কয়েকটি রাজবংশের সঙ্গেও গপ্তদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়েছিল | এইভাবে দা্ণাত্োর সঙ্গে বন্ধৃত্থের সম্পর্ক গড়ে উঠল ॥ দ্বিতীয় 
চন্দ্ুগ-প্ত এর্প নানা কৌশলে তার ইপতার লক্ষ্য সম্পূর্ণ করলেন । 

ওঁদকে বাকাটক রাজবংশ শ্্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষমতাশাল? হয়ে 
ওঠে । সাতবাহন রাজ্যের যেট,কু অবশিষ্ট ছিল) তার ওপরই এই নতুন রাজবংশের 
পত্তন হয়। রাজা প্রথম প্রবরসেন রাজত্ব করোছনেন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের 
প্রথম দিকে । তান দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশ ও মধ্য-ভারত জয় করেন । পরবতাঁ 
রাজার আমলে বাকাটক রাজ্যকে চারভাগে বিভন্ত করা হয়। ফলে রাভ]টি 
দূর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু এর একটি সফল হয়, এই রাজ্য সমুদ্রগপ্তের আক্রমণ থেকে 
রক্ষা পেল । সমব্দ্গন্গত বাকাটক রাজ্যের মধ্য-ভারতায় সামন্ত রাজাদের আনুগত্য 
গ্রহণ করেই সন্তৃ্ট হলেন, মূল রাজ্যাট 'নয়ে আর মাথা ঘামালেন না। গনস্ত 
আক্লমণ থেকে এইভাবে রক্ষা পাবার পর বাকাটক রাজারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য 
অংশেও 'িজেদের আঁধিকার বস্তার করলেন । ওদিকে গুপ্ত রাজবংশ বাকাটক 
রাজ শের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুফল পেলে অন্যভাবে । বাকাটক 
রাজা "দ্বতীয় রুদ্রসেন পাচ বছর রাজত্ব করার পরই মারা যান । তার ছেলেরা 
তখনো নাবালক বলে তার বিধবা স্ত্রী (দ্বিতীয় চন্দ্রগ:গ্রে কন্যা ) ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে ৪১০ স্্ীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজপ্রাতিনাঁধ হিসাবে রাজ্ত্য পাঁরচালনা করেন । এইভাবে 
বাকাটক রাজ্য প্রকৃতপক্ষে গ:প্ত-সাম্রাজোর অন্তর্গত হয়ে পড়ল । 

দ্বিতীয় চন্দুগ-প্ত “বিক্রমাদত্য' উপাধি গ্রহণ কুরেছিলেন । তবে তার রাজত্বকাল 
কেবল য্দ্ধজয় ও রাজ্যবিস্তারের জনোই স্মরণীয় নয়। সাহিত্য ও শিল্পের অন:রাগী 
হিসেবেই তান বেশি খ্যাত। সংস্কৃত ভাষার কাঁব কালিদাস তার রাজসভার 
সভাসদ 'ছিলেন। এছাড়া তার সময়ে শিল্প ও সংস্কৃতির বহুম্খী বিকাশ দেখা যায়। 
চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪১১ খ্রীস্টাব্দ প্ন্ত ভারতে 
পারদ্রমণ করে বাভন্ন ভারতশয় মঠে বৌদ্ধশাস্ন নিয়ে পড়াশোনা করেন। 
ফা-হিয়েনের মতে তখনকার ভারতবর্ষকে সাধারণভাবে একাঁটি সুখী দেশ বলা চলে। 

দ্বিতীয় চন্দগ্প্ত ও পরবতর্ণ রাজা কুমারগহপ্তের রাজত্বকালে ( ৪১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে 
৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দ ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে নতুন আক্রমণের সূচনা হয়। মধ্য- 
এশিয়ার ছনজাতির একাংশ আগের শতাব্দীতেই ব্যাকষ্রয়া আঁধকার করেছিল । 
তারপর থেকে তারা আগেকার আক্রমণকারীদের মতো 'হন্দুকুশ পর্বতমালা 
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অতিক্রম করে ভারতবর্ষ আক্রমণের পরিকজ্পনা করাছল । ফুমারগনপতের রাজত্বকালে 
মোটামুটি শান্তিতে কেটেছিল ও রাজ্যের কোনো অঙ্গহানিও হয়ান । কিন্তু পরবতী 
৯০০ বছর ধরে হন আক্রমণের মোকাবলা করা গৃপ্ত রাজাদের পক্ষে কঠিন হয়ে 
পড়ে। কিন্তু তারা কিছু পাঁরমাণে সফল হয়োছল, কারণ ক্রমাগত ঘাত-প্রাতথাতের 
পর হুনেরা যখন শেষ পর্যন্ত আব্রমণে সাফল্যলাভ করল, তখন তারা খানিকটা 
হীনবল । তাদের আক্রমণে ভারতবর্ষের রোমসাম্রাজ্যের মতো দুরবস্থা হয়নি । 
একথা বলা যেতে পারে যে, চীন ও ভারতবর্ষে বারবার আক্রমণ ব্যাহত হবার 
ফলেই হুনরা ইয়োরোপের ওপর সর্বশান্ত নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল । 

কুমারগযপ্রের পরবতী রাজারা কিনব আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে তেমন 
সাফল্যলাভ করেন নি। বারংবার ছন আক্রমণের আঘাতে গৃগ্তরাজারা ক্রমশ 
দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন । স্কন্দগ:প্ত বীরযোদ্ধা ছিলেন বটে, কন্ধু রাজ্যের অন্যান্য 
সমস্যা নিয়েও তশকে বিব্রত থাকতে হয়েছিল । সামন্ত রাজারা কেউ কেউ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করোছিলেন ৷ রাজ্যের অর্থনী৩তেও সংকট দেখা 1[দয়োছল । 
এবং সেই কারণেই স্কন্দগুপ্তের আমলের মুদ্রাগালি নিকৃষ্ট ধাতুতে তোর । এসব 
সত্বেও ?তনি ৪৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাণ বেশ শাস্ত সয় করে সৈন্যবাহনীকে এক 
করেন । 'কন্ধু ৪৬৭ খ্রীস্টাব্দের পরই তণর ম্বৃত্যু হয় । এরপর গ্প্তদের কেন্দ্রীয় 
শাসন দ্রুত দূর্বল হয়ে আসতে থাকে । পরখতাঁ রাজাদের সম্পর্কে বিশেষ 
নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বেশ কয়েকটি সরকারি মুদ্রা পাওয়া গেছে 
ও তার মধ্যে 'বাভন্ন রাজার নামও আছে । কিন্তু রাজাদের বংশানঃক্লমিক বিবরণ 
কিছুটা অস্পষ্ট । শ্রীস্টীয় পণ্চম শওকের শেষাঁদকে হনরা উত্তর-ভারতের নানা 
জায়গায় ঢুকে পড়ল । পরবতাঁ ৫০ বছর ধরে গুপ্ত রাজবংশ আরো দূর্বল হয়ে 
পড়ল ও শেষ পর্ষস্ত সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে 'বিভন্ত হয়ে যায়। 

ভারতবর্ষে যে হনরা এলো তারা নিজেরাও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। হছনরাজার 
প্রাতাঁনধি 'হসেবে তারা এখানে রাজ্যশাসন করত । পারস্য থেকে খোটান 
পর্যন্ত অঞ্চলে ছুনদের আঁধকার বিস্তৃত হয়েছিল ॥ রাজধানী ছিল আফগানস্তানেগ 
বায়ান । প্রথম উল্লেখযোগ্য হছনরাজা ছিলেন তোরামান, যিনি উত্তর-ভারত 
মধা-ভারতের এরন পর্যন্ত সমগ্র অণ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন । এ*র পত্র মাহরকুলের 
( &২০ খ্রীস্টাব্দ ) মধ্যে হছুনদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবল । এইসময়ে উত্তর- 
ভারতে ভ্রমণরত এক চীনা পরিব্রাজক তণর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'মিহিরকুলের 
ব্যবহার ছিল অদ্ভুত ধরনের । তানি মুূ্তিবনাশী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের ওপর 
তশর একটা বিদ্বেষ ছিল ।* মধ্য-ভারতে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায় 
গুঃতরাজাবা তখনো নিজেদের চেষ্টায় ও অন্যান্য রাজাদের সহায়তায় হুনদের 
বরোধিতার চেষ্টা করাছলেন। শেষ পর্যন্ত 'গাহরকুলকে সমভূমি অণচল থেকে 
1বতাঁড়ত করে কাশ্মীরে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে তশর 
স্বত্যুর পর হুনদের রাজনতক গুরুত্ব কমে যায় । তবে গুপ্ত রাজবংশ হন আক্রমণ 

+ কাম্মীরের বিডির অঞ্চলে এখনে! মিহিরকুলের .নিষ্ঠুরত| ও ন্বেচ্ছাচার্রিতার কাহিনী শোন! বার । 
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ব্যতিরেকেও খুব বেশিদিন টিকে থাকত বলে মনে হয় না। হুনরা কেবল গ.প্তদের 
পতনকে ত্বরান্বিত করোছিল । 

1কন্তু হন-আক্রমণের এটাই একমান্র ফল ছিল না। যে সাম্র,জ্য ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠছিল, এবং যার একটা কাঠামোর আভাস পাওয়া গিয়েছিল-_ তার পতন ঘটল । 
কেননা, হন আক্রমণ প্রাতহত করতেই সমস্ত' রাজনোতিক শান্ত ব]য়িত হয়ে যাচ্ছিল । 
সমস্ত উপমহাদেশের শান্তকে একত্র করে বাছিঃশন্লুর আক্রমণের সম্মুখীন হবার কথা 
সেষুগে কেউ ভাবত না। স্থানীয় রাজারা নিজেদের সাধ্যমতো যুদ্ধ করতেন । 

অনেক সময় অবশ্য কয়েকটি ছোট ছোট রাজা একন্ হয়ে পড়ত ॥ এর ফল হসেবে 
অনেক সময় রাজাগুল এক সমর্থ নেতার অধশনে এক রাজ্যেও পারণত হয়েছে । তবে 
সেখানে রাজবংশের সম্মানের চেয়ে সামারক শান্তই বড়কথা ছিল । এই আনিশ্চিত ও 
বিশৃংখল পারাস্থাতির মধ্যে আবার নতুন নতুন জাতিগোচ্ঠীর লোকের আগমনে সমাজে 
নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। হনদের সঙ্গে মধ্য-এশয়ার আরো অন্য উপজাতভযন্ত 
মানুষও ভারতবর্ষে এসে পড়োছল । তারা ভারতের উত্তর, দাক্ষণ ও পাঁশ্চম প্রান্তে 
ছড়িয়ে পড়ল। এর মধ্যে একদল ছিল গর্জর উপজাতি এবং এরা কয়েক শতাব্দী 
পরে বেশ শাল্তশালন হয়ে উঠেছিল । রাজস্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা ভয়ে ওখান 
থেকে পালিয়ে যায় ও সেখানে নতুন উপজাতরা এসে বসবাস শুরু করে। এরাই 
কিছু কিদ্ধু রাজপুত পাঁরবারের পূর্বপর?ষ হিসেবে উত্তর-ভারতের পরবতাঁ হীতহাসে 
গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল | ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষঁদকে তুকর্ ও পারস্যবাসীরা হুনদের 
ওপর ব্যাকাষ্্রয়া অণ্চলে আক্রমণ চালায় ৷ এর ফলে ভারতবর্ষের ওপর ছন আক্লমণেরও 
ভাটা পড়ে । তা ত্বেও হুনরা উত্তরভারতের ঘটনাপ্রবাহে পারব্তন ত্বরান্বিত করে । 

পুপ্তদের পতন ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে হধবধনের উত্থানের মধাবত সময়ে রাজ- 
নৈতিক পারস্থিতি বিশৃংখল ছিল এবং এ সম্বন্ধে খুবই সামানাই তথ্য পাওয়া গেছে । 
বেশকিছু সময় ধরে 'বাঁভন্ন জায়গায় মানুষ স্থান বদল করে অনার নতুন করে বসবাস 
শুরু করতে বাধ্য হয়েছে । গুপ্তদেব গৌরবের উত্তরাধিবারের জন্যে ছোট ছোট রাজা- 

গযীল পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতায় নেমে পড়েছিল । উত্তর-ভারতে এই সময় প্রধান 
চারটি রাজ্য ছিল-__: মগধের গুপ্তবংশ, মৌখার বংশ, পুষ/ভূতি বংশ ও মৈন্রক বংশ। 
মগধের গুগুদের সঙ্গে কিন্তু আগেকার গুপ্তবংশের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মৌখার 
বংশ পশ্চিম উত্তর-প্রদেশের কনৌজ অঞ্চলে রাজত্ব করত । কিছুদিন পরে এরা গুপ্র- 
দের মগধ থেকে াবতাঁড়ত করে । তখন গহপ্তরা চলে আসে মালবে | প.ষ্ভাতদের 
রাজ্য ছিল দিল্লীর উত্তরে থানেশ্বরে ৷ এদের সঙ্গে মৌখাঁরদের একটা বৈবাহিক সম্পর্ক 
ছিল । শেষ মৌখার রাজার মৃত্যুর পর ওই রাজ্যের আভজাত বংশীয় লোকরা পুুষ্- 
ভাত রাজা হর্ষবর্ধনকে দুই রাজ্য এক করে দিয়ে কনৌজ থেকে রাজ্যশাসন করতে 
অনুরোধ করল । মৈন্রক বংশ সম্ভবত ইরান থেকে এসেছিল । ওদের রাজা 'ছিল 
গুজরাট অণ্ুলে ( বর্তমান সৌরাম্ট্র )। «ই রাজ্যের রাজধানী বলাঁভ শিক্ষার একটি 
বড় কেন্দ্রে পাঁরণত হয়োছল । এই চারাট রাজ্যের আশেপাশে যে কয়েকাঁট ছোট- 
খাট রাজ্য ছিল, তারা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যদ্ধ-বিগ্রহে 'লপ্ত থাকত । বঙ্গদেশ 
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আর আসামেও এই থটনা ঘটেছিল । চার রাজ্যের মধ্যে মৈন্রকদের রাজ্য সবচেয়ে 
বোশাদন টিকেছিল । অভ্টম শতাব্দীর মধাভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর আরব- 

আক্রমণের ফলে মৈন্রক বংশের পতন হয় ॥ 
হুন আক্রমণের পর পুষাভীত বংশের স্চনা হয়,এবং প্রভাকরবধনের 1সংহাসনা- 

রোহণের পর এরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । হর্যবর্ধনের জীবনীলেখক বাণ ওর সম্পর্কে 
বিখেছেন ; 

'**ছন হরিণের কাছে তান ছিলেন ?সংহের মতো, সিন্ধু অণ্ুলের রাজার কাছে 
তপ্ত জবরের মতো, গুজরাটের নিপ্রার ব্যাঘাতকারা, গজহস্ত? গান্ধারপতির কাছে 
ভশষণ ব্যাঁধর মতো, ন্যায়-নশীতহণন লাটদের কাছে দসহ্যর মতো এবং মালবের 
গোঁরব-লতার কাছে কুঠারের মতো । 
রাজ্যবিস্তারের যে স্বপ্ন প্রভাকরবর্ধনের ছিল, তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে উঠোঁছল 

তার কানষ্ঠপন্ত্ হর্ষবর্ধন বা হর্ষের সময়ে । 

হর্য রাজা হলেন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে | বাণ তার জীবনী রচনা করে গেছেন “হর্যচারত” 
নামক গ্রন্থে । এছাড়া একজন ঢানাবোদ্ধ পারব্রাজক 'হিউয়েন-সাউ--এর লেখা বিবরণও 
পাওয়া গেছে । [তান হষর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ছিলেন । ৪১ বছরেয় রাজত্বকালের 

মধ্যে হর্ষ উত্তর-ভারতের 1বভিষ্ন অংশে তণর রাজ্যীবস্তার করেছিলেন | তশর অধণনে 
গছলেন জলদ্ধর, কাশ্মীর, নেপাল ও বল্লাভর সামন্তরাজারা । হর্ষ অবশ্য দাক্ষণ-ভারতে 

রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হনাঁন । ববং দাঁক্ষণ-ভারতাঁয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে 
হর্ষর বড় পরাজয় হয়োছিল । হর্য অদম্য উৎসাহ নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । 

রাজ্যের 'বাভন্ন স্থানের অবস্থা নিজে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তিন প্রায়ই নানা জায়গায় 

ঘুরে বেড়াতেন । হর্যর নিজের সাহহত্যপ্রীতভাও ছিল । শাসনকার্ষের দায়ি সত্তেও 
হর্য তিনটি নাটক রচনা করে গেছেন । এর দ:টি ক্লাসকাল পদ্ধাততে লেখা কমেডি 

ও অন্যটি ধমর্য় ?বষয়ের ওপর লেখা নাটক । 

হর্ষর রাজত্বকালের শেষাঁদকের ঘটনাবলশর বিবরণ পাওয়া যায় চীনাসূনে ৷ এ 
সময্ন চশনদেশের সম্রাট ছিলেন তাও বংশশঙ্ তাঈ-সুঙ্ | তিনি হর্ষ বর্ধনের রাজসভায় 
৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ও ৬৪4 খ্রীষ্টাব্দে দু'বার দূত পাঠিয়োছিলেন । দ্বিতীয়বার চীনাদূত 
এসে দেখলেন, হর্ষর মৃত্যু হয়েছে ও একজন অযোগ্য ব্যান্ত 'সংহাসনে বসেছে । এই 
দেখে চীনাদূত নেপাল ও আসামে চলে গিয়ে এক €সন্যবাহনী একন করলেন-_ 
যাদের সাহায্যে হর মিন্রশান্তরা যুদ্ধে জিতলেন এবং ওই অযোগ্য রাজাকে চাঁবদেশে 
বন্দ হিসেবে [নিয়ে যাওয়া হল । তাঈ-সূঙের সমাধির পাদদেশে ওই ব্যন্তির না 
লেখা আছে । 'কিনু এরপর হর্ধবর্ধনের রাজ্য ব্রমশ খণ্ডাবখণ্ড হয়ে গেল । 

হর্ষ বুঝোঁছলেন ছোট ছোট রাজ্যগোম্ঠীর দূর্বলতা | তাই 'তিনি প্রাতবেশী রাজ্য 

গাীলকে জয় করে সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন । গুদের মতো হর্যর অধাঁনেও 

বেশ কয়েকটি সামন্ত রাজ্য ছিল । কিন্তু মৌর্যদের সাম্রাজ্যের মতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ণ 
তেমন শীন্তশালী হয়াঁন কেন, তার কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। 

গুপররাজারা নানারকম মাঁহমময় উপাঁধতে নিজেদের ভূষিত করোছিলেন । যেমন 
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__রাঙ্গাধরাজ, সম্াটশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি । িন্ু শেষাদকের গৃপ্তরাজাদের ক্ষেত্রে এই 
ধরনের ৬পাধি ছিল নেহাতই মাঁতরঞ্জন । তদের রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয়ে গিয়ে" 
ছল । গাঙ্গেয় উপতাকা গুপ্ত রাজাদের প্রতাক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল । ওখানকার শাসন- 
পদ্ধাতর সঙ্গে মৌরধ-পদ্ধাতর 'িছু-কিছু মিল ছিল । র।গা ছিলেন শাসন-ব্যবন্থার 
কেন্দ্রবন্দ । যুবরাজ তাকে সাহাধ্ায করতেন । অন্যান্য রাজপত্ত্ররা প্রদেশগ্লির 
শাসনকতা 'নিধ্স্ত হতেন | বাভক্র মন্ত্র ও পরামর্শ দাতারা রাজাকে সাহায্য করতেন ॥ 
প্রদেশগ্লি (দেশ বা ভীন্ত ) কয়েকটি জেলায় ( প্রদেশ বা বিষয়) বিভন্ত ছিল। 
প্রতোক জেলার নিজস্ব শাসন-ীবভাগীয় দর থাকত । স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ওপর 
সাধারণত কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছি না। স্থানণয় শাসকরাই "সিদ্ধান্ত নিতেন । 
অবশ্য; কেন্দ্রীয় শাসকের নগীত বা মাদুদশৈর সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ সেখানে 
থাকত না। সেখানে নীতি-নিধণরণের ক্ষেত্রেই হোক আর বাচন্ন পরিচ্ছিতেই হোক, 
স্থানীয় ?সদ্ধান্তই গৃহীত হতো । জেলার শামনকর্তাবা ( কুমারামাত্য ) ছিলেন কেন্দু 
ও স্ানীয শাসনের যোশাসূ্র ॥ এইখাণেই মৌর্মদের সঙ্গে গুগ্তদের শাসনববযবস্থার 
পার্থক্য ছিণ। অশোকের অভিমত ছিল, জেলাগুালর নিয়তম সরক।রী কর্মচারীদের 
কাজকর্ম সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন । অন্যদিকে গু্তরাজারা কুমারামাত্য 
শাম,স্দেব ওগরই ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিনোন। 

প্রেম শাসনের দায়িখ হিল গ্রামের কয়েকজন প্রবণ ব্যন্তি ও মোড়লের ওপর । 
গ্রানশাণনে কির দেল্্ীদ নগিত নিষে মাথা না খাময়ে হ্ছানীয় সীবধা-অসহবিধাকেই 
বড় করে ধরা হতো । শা,নের জনে) যে সংশ্থা ছিল তার সভ্য ছিলেন ব্যবসায়ীদের 
সমবায় সংঘের প্রাতাঁনাধ, কারিগরদের প্রাতাীনাধ, পৌর প্রাতিষ্ঠানের প্রধান ও প্রধান 

কপাশিক | শহবের প্রাও অন্থলেও এই ধণনের স্থানগয় সংস্থ( থাকত । মেগাস্থিনিস ও 
কোঁটিলেঃব বিবরণ থেকে এই হ্থান।য় সংস্থাগ্ীলর পার্থক্য বোঝা যায় । মৌর্য আমলে 
সংস্থাগু?ল সরকার দ্বাবা নিষুস্ত হতো । গুপ্ত শাসন-ঝবস্থায় স্হানীয় লোকদের 
নপেই এই আংস্হা গাঠত হাসে এবং এই নংস্হায় বাবসায়ীরা বেশি গবৃত্ব পেত । 

হর্ষ তশর কর্মচারণদের মাধামে ও নিজের প্রত্যক্ষ পাঁরদর্শনের ফলে জনমত সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল থাকতেন । এইভাবে শাসনব্যবস্হা পারচালনারও সুবিধা হতো । কিন্ত 
প্রীস্টীয় সপ্তম শতান্দগতে উত্তর-ভারতে যেরকম রাজনৈতিক ও অর্থনোতক পারীস্হাত 
ছিল তার পাবপ্রোক্ষতে মৌধদের মতো কেন্দ্র পারচালিত শাসনব্যবস্হা অসম্ভব ছিল । 
'দেশভ্রমণ করে হর্ষ তার কিছুটা দতপুরণ কব্তেন । কর আদায়ের কাজ হর্ষ নজেই 
দেখাশোনা করতেন, আঁঙযোগ শুনতেন, শাসনব্যবস্হা পর্যালোচণা করতেন এবং 
প্রচুর দানও করতেন । 

এই ধুগের একাঁট বোঁশস্টায হল, বেতন সব সময় অর্থে দেওয়া হতো না, পারবর্তে 
প্রায়ই ৬ম দেওয়া হতো । ভূমিদান সম্পর্কে বছ শিলালিপি ও ধাতুফলক পাওয়া 
গেছে এবং 'হিউয়েন সাঙের বিবরণে এর উল্লেখ আছে । কেবল সামারক বাহিনীকে 
অর্থে বেতন দেওয়ার রীতি ছিল । জমদার ছিল দ:'রকমের । কেবল ব্রাহ্মণদের 
জন্যে ছিল “অগ্রহার, ভূমিদান । তার জন্যে কোনো কর দিতে হতো না। এই জা? 
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সাধারণত পারবারগহীলির বংশানংক্রমিকভাবে ভোগ করার আঁধকার থাকলেও গ্রহীতার 
ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে রাজা ওই জমি চেয়ে নিতেও পারতেন । আর এক ধরনের 
ভূমিদান'করা হতো সরকার কমণচারদের-_ কখনো বেতন হিসেবে, কখনো ভালো 
কাজের পুরস্কার হিসেবে | প্রথমাঁদকে «ই ধরনের ভূমিদান বোশ হতো না। কিন্তু 
পরবতাঁ শতাব্দীগুলিতে এটা প্রায় প্রথা হয়ে দাড়ালো । প্রথমষুগে যখন ভামিদান 
একটা [বিশেষ সম্মানের ব্যাপার ছিল, “অগ্রহার* ভূমিদানের দ্বারা সমাজে ব্রাহ্মণদের 
[বিশেষ স্হানটিই ফুটে উঠত । ক্রমাগত ভুমিদানের ফলে পরে কিন্তু রাজার ক্ষমতাও 
দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল ॥ আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা ভ্াঁমদানের সফল 
পেত ও তারা কেন্দ্রীয় শাসনের আওতার বাইরে চলে যেত। রাজার প্রাত অসনৃষ্ট 
হলে এরা রাজনোতিক বিরোধিতা শুরু করতে পারত । 

জাম ছিল তিন ধরনের-__রাজ্োর মালিকানাভূক্ত অনূর্বর জমি, যেগধল সাধারণত 
দান করা হতো £ রাজ্যেব মালিকানাতূত্ত উর্বর চাষযোগ্য জাম, যেগনীল সচরাচর 
দান করা হতো না ; ব্যান্তগত মাঁলকানাভযন্ত জাম । ভূমি যখন বেতনের পারবে 
দেওয়া হতো, গ্রহীতা ভূমির সম্পূর্ণ আঁধকারণ হতো না । গ্রহীতা ওই জাঁমর বর্গা- 
দারদের উচ্ছেদ করতে পারত না । উৎপন্ন ফসলের অধেণক বা এক-তৃতীয়াংশ জাঁমর 
মালিক পেত, বাকিটা বগণদাররা । জার উর্বরতা অনুসারে জামর দামের পার্থক্য 
হতো । অনূর্বর জামর চেয়ে উর্বর জাঁমর দাম শতকরা ৩৩ ভাগ বোঁশ হতো । এই- 
সময়ে যেসব ফসলের চাষ হতো, পরবতর্শ শতাব্দীগ্লিতেও বছকাল পর্যন্ত তার 
কোনো পারবর্তন হয়ান । হউয়েন সাঙ- লখেছেন, উত্তর-পাশ্চম ভারতে আখ ও 
গমের চাষ হতো এবং মগধ ও আরো পূর্াদকের অণ্টলগখলতে ধানচাষ হতো । 

এছাড়া বহুববমের সবাঁজ ও ফলেরও উল্লেখ আছে । গ্রামাণ্চলে চাকা ঘৃ'রিয়ে জল- 

সেচের পদ্ধতি বল প্রচালত ছিল । মৌর্যরা যে সুদর্শন সরোবর তৈরি করে 'দিয়ে- 

ছিলেন এবং রাজা রূদ্রদামন যার সংস্কার করোছলেন। সেটি এই যদগে আবার 

সংস্কার করে ব্যবহারোপযোগণী করে তোলা হয় । 
জর কর আদায় হতো বিভিন্ন পদ্ধাততে । কখনো সোজা জাম থেকে, কখনো 

বা উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে । রাজকীয় জশকজমক বজায় রাখতে গিয়ে ষে অর্থ 

নীতর ওপর অনাবশাক চাপ পড়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গণপ্তযধগের শেষ- 

দকের মুদ্রাগ্ীল থেকে । হর্ষবরধন জাতাঁয় আয়ের এক-চত্দর্থাংশ বরাদ্দ বরেছিলেন 

সরকার খরচের জন্যে । আর-এক চতর্থাংশ ছিল রাজকর্মচারীদের বেতনেন্ জন্যে । 

আর এক-চতুথশংশ দিয়ে শিজ্প-সংস্কাঁত-সাহত্যের জন্যে প?রস্কার দেওয়া হতো । 

শেষ চতুথণংশ খরচ হতো উপহার ও দানের জন্যে । এই ভাগাভাগি যতই ভালো 

লাগুক, এর মধ্যে বাস্তব অর্থনীতির জ্ঞানের বিশেষ পাঁরিচয় ছিল না। 

কর আদায় হতো প্রধানত জাম থেকে । বাণাজ্যক কাজকর্ম থেকে আগের মতো 

আর আয় হতো না। আগে রোমের সঙ্গে বাণিজ্য থেকে গুচুর অর্থাগম হতে । কিনতু 

খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর থেকে ওই বাণিজ্যে ভাটা পড়ে ॥ তারপর হুন আক্রমণে 

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ওই বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় 
ব্যবসায়ীরা এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ওপর বোশ গন্রদদ্ব দেয় । 
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দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার 'বাভন্ন দেশে বাঁণীঞ্যক কেন্দ্র ্ছাপনের ফলে বেশ অর্থব্যয়ও 
হচ্ছিল । গহগুধ্গের বাঁণাজ্যক সম্বীদ্ধ প্রকৃতপক্ষে পূর্বযযগের অর্থনৈতিক উত্থানের 
শেষ অধ্যায় । 

সমবায় সংঘগযীলই জিনিস তোর ও বাবসা'য়ক ব্যাপারে অগ্রণী ছিল। সংঘগণীলর 
পাঁরচালনার ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ ছিল বিরল । এগযালর 'নজস্ব যেসব নিয়ম- 
কানূন ছিল তা €তোর করে দিত সংঘগাঁলর মালিত সংস্হা ॥। এই সংস্থা কয়েকজন 
পরামর্শনাতা নির্বাচন করত ও তারাই সংস্থাটি পাঁরচালনা করত । কয়েকটি বড় 
[শিল্পের সমবায় সংঘের নিজস্ব সংস্থা থাকত । এই সংস্হা বড় বড় কাজেরও দায়ত্ব 
নিত | যেমন, মান্দর নিমণণে অর্থসাহায্য। বৌদ্ধ সংঘগহীল রীতিমতো ধনী ছিল ও 
তারাও ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিত । অনেক সময়ে বৌদ্ধনংঘ ব্যাঙ্কেব মভো টাকাও 

ধার দত। অব্য সৃদও নিত । এ ছাড়া সংঘের দান হিসেবেও পাওয়া যেসব জন 
ছিল, তার উৎপন্ন ফসলের এক-ষত্ঠাংশ সংঘ ভোগ করত । কর হসেবেও চাষীকে 
এই একই পাঁরমাণ শস্য সরকারকে দিতে হতো । কিছ কিছ] ব্রাহ্মণ দানের জাঁমর 
ওপর 'নর্ভর করেই জশীবিকা নির্বাহ করত । বাকাটক রাজারা এবষয়ে খুব উদার 
ছিলেন । ব্রাঙ্মণ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত ঝধাঁকর কাজ করা অপছন্দ কবত। 
বৌদ্ধ সংঘগনূলির চেয়ে ব্রাহ্মণরাই বোঁশ জাঁমর সঙ্গে একাত্ম ছিল । ভূমিলন্ধ অর্থ 
ব্রাহ্মণরা ব্যবসা-বাঁণজ্যে নিয়োগ করেছে, এমন ঘটনা বিরল । বৌদ্ধপমেরি সঙ্গে 

বাবসায়ীদের নিকট সম্পর্কের জন্যেই বৌদ্ধ সংঘগুলি ব্যবসায়ে এও অর্থ বিনিষোগ 
করোছিল। 

সুদের হার 'ার্ভ৬র করত কিসের জন্যে টাকা ধার দেওয়া হয়েছে তাব ওপর । 
মৌর্যষগে সমদদ্র-বাণিজ্যের জন্যে অত্যাঁধক চড়াহারে সুদ দতে হতো, কিন্তু এইযগে 
তেমন দাবি করা হতো না। কেননা, এতাঁদনে সমুদ্র-বাণজ্য সম্পর্কে লোকের আস্থা 

বেড়ে গেছে । আগেব যৃগে সুদের হার ছিল বছরে ২৪০ শতাংশ । এই যুগে তা 
এসোছল মানত ২০ শতাংশে । সুদের হার বেআইনীভাবেও চড়া হতো যাঁদ ধঁহারে 
দু,পক্ষেরই সম্মতি থাকত । 'কন্তু সাধারণত সুদ নিম্নমুখী হবার আর একটি কারণ 
হল জানসপরের প্রাচ্য ও লাভের হার হ্বাস। বস্গুবয়ন ছিল তখনকার সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ শিজ্প। ভারতবর্ষের মধ্যেই বসের গুচুর চাহিদা ছিল। উত্তর ও দাঁক্ষণ-ভারতের 
মধ্যে বস্ব্যবসাই ছিল প্রধান । এ ছাড়া বিদেশের বাজারেও ভারতীয় বচ্দ্ের 
বেশ চাহিদা ছিল | সিল্ক, মসালন, উল, সুতি, ক্ষৌমবস্ত্ ইত্যাদি প্রচুর পাঁরমাণে 
উৎপাঁদত হতো । পাঁশ্চম-ভারত ছিল রেশমবন্ত্র উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র । 
গনগ্তষগের শেষভাগে রেশমের উৎপাদন কিছুটা কমে যায়। এর কারণ হল, এ 
অণ্চলের একটি বড় সমবায় সংঘের কাণরগররা তাদের পেশা পারবর্তন করে । মধা- 
এঁশয়ার বাঁণজ্যপথ ও সমবদ্রুপথে চীন থেকে প্রচুর চীনাংশুক আমদানি হওয়ার 
জনে]ও ভারতবর্ষে উৎপাদন হয়তো কমে গিয়েছিল । তবে উৎপাদনে 'নয়গত 
সন্তবত পশ্চিম-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল ॥। এছাড়া হাতির দাতের শিল্প ও পাথখের 
ওপর খোদাই শিল্প এসময়ে খংব জনাপ্রয় ছিল। ধাতুশিল্পের মধ্যে প্রধান ছিল তামা 
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লোহা, 'সীসা। ভ্রোঞ্জের ব্যবহারও বাড়ছিল । আর সোনা-রুপোর চাঁহদা তো সব 
সময়েই ছিল । পশ্5িম-ভারতের মস্তা উৎপাদন শিল্পও সমৃদ্ধ হয়ে উঠোছল-__- যখন 
শবদেশশী বাজারে মৃস্তা খুব উচ্চমূল্যে বিব্রত হতে লাগল । বাহ্বাণজ্যের আর একটি 
উল্লেখযোগ্য পণ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের পাথর | জ্যাসপার, অকণক প্রস্তর (আ্যাগেট) 
কনেলিয়াস, স্ফাঁটিক, নীলকান্তমাঁণ ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে 
রপ্তানি হতো। পাথরগুল কেটে পালিশ করে পাঠানো হতো, মাটির পান্ত্ও নিয়ামত 
তোর হতো। তবে আগেকার সংন্দর কালো পালিশ করা স্বংপান্ত তখন আর বাবহ-ত 
হতো না। এর বদলে সাধারণ লাল রঙের পাত তৈরি হতো। কখনো এগহাল €তোরর 
সগয়ে মাটির মধ্যে অদ্্র মাঁশবে এগহাীলকে আরো জোলহস দেওয়া হতো এবং সেগুলি 
অনেকটা ধাতুনামিত পানের মতো দেখাতো | 

ভারতবর্ষের পূর্ব ও দাঁঞ্ষণাঁদকে সম:দ্রুগুগ্তের বিজয় আভিযান ও পরে হর্ষবর্ধনের 
রাজ্যের 'বাভল্ন অগ্ুল নিয়ামত সফরের ফলে রাস্তাঘাটের উন্নাত হয়েছিল । 
মালবাহশ পশ ও বলদগা'ড় যাতায়াত করত এবং কোনো জায়গায় হাতি 'দিয়েও 
মাল বহন করানো হতো । গঙ্গা, যমুনা, নমদা, গোদাবরী, কৃফা ও কাবেরণ 
নদীর নিয়াংশে নিয়ামত জলযান চলাচল করত । পূর্ধউপকূলের তাগ্রলিপ্তি, 
ণ্টশাল ও কদর বন্দরগুৃলি 'দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পৃব এশিয়ায় 
বাঁণজ্য চলত । পাশ্চম-উপক্লের ব্রোচ, চাওল, কল্যাণ ও কামবে বন্দর 'দয়ে 
ভূমধ্যসাগর ও পাঁশ্চম এশীয় দেশগহালির সঙ্গে বাণিজ্য চলত ।॥ দাক্ষিণ-ভারতের 
বন্দরগুলির ওপর গৃ্তদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না । আগের মতোই মশলা, মরিচ, 
চন্দনকাঠ, মুক্তা, দামী পাথর, নীল ও ওষাঁধলতা ইত্যাঁদ রপ্তানি করা হতো । 
নব আমদানর ধশচ পালটে গিযোছল । চাঁন থেকে সক ও হাথওাঁপয়া থেকে 
হাতির দাতের আমদ্াান শুরু হয়েছিল । আরবদেশ, ইরান ও ব্যাকট্রিধা থেকে 
আগের চেয়ে বোশ সংখ্যায় ঘোড়া আমদানি শুর হয়েছিল । ঘোড়া জলপথে বা 
গ্ছলপথে আসত । আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষে ভালো ঘোড়ার বংশবৃদ্ধর চেষ্টা 
কখনো হয়ান।* এর ফলে ভারতীয় সেনাদদলের ঘোড়সওয়ার বাহনী মধ্য- 
এঁশয়ার ঘোড়সওয়ারদের তুলনায় নিতান্তই দূর্বল ছিল । 

এইসময়ে ভারতশয় জাহাজগন্ঠল 'নয়মিত আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও 
চশন সাগরের বন্দরগীলতে যাতায়াত করত । দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় যে ভারতীয় 
জাহাজগহীল যেত, তার্দের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে-_ এ্রগীলিতে 'ছিল “চোৌকো 

' পালমাস্ভ্ুল, মঙ্গণ উপাঁরভাগ ও পাটাতনের নিচে দ.সার দাড় । এ বর্ণনায় 
'কৃষবর্ণ যবনদের দ্বীপ' বলে ষে অগুলের উল্লেখ আছে তা সম্ভবত মাদাগাসকার 
বা জাঞ্জনারের নিগ্রো জনগোচ্ঠীর কথা উল্লেখ করেই বলা হয়েছে । পূর্ব আফ্রিকার 
উপক.ল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল প্রাগৈতিহাঁসক সময় থেকে । 
এই' য.গ্নে বাণিজোর মাধ্যমে যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়ে উঠল । পূর্বআক্রকার বন্দরে 

* এব একমাত্র সন্তাব্য কারণ এই যে, এদেশের জলবাধু ও বিশেষ ধরনের তৃণের অভাবে উও 
শ্রেণীর ঘোড়ার বংশবৃদ্ধি কর। সম্ভব ছিল ন1। 
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চীনারাও বাঁণজ্য করত । এই যুগে ভারতবর্ষে সমদ্রযান্রা ও বাণিজ্য সম্পর্কে 
বেশ আগ্রহের স্বৃষ্ট হয়োছল ৷ তা সত্তেও ভারতায় শাস্কারেরা অন.শাসন 'দয়ে 
যাঁচ্ছলেন ষে, "হিন্দুর পক্ষে সমদ্রুযান্তা নাষদ্ধ । এর ফলে বহুলোক সমংদ্রবাণিজ্য 
থেকে বিরত হয়েছিল | আনযচ্ঠাঁনক খংটিনাটি নিয়ে এই সময়কার ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য 
উচ্চবর্ণের লোকেরা অত্যন্ত খখতখঃতে হয়ে উঠেছিল । দৃরদেশে গেলে গ্েচ্ছ ও বর্ণ- 
বাহর্ভূত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা হবে এই ছিল আপাঁন্ত | বিদেশে নিজের বর্ণের 
বাঁশষ্ট নিয়মকানুন পালন করাও সম্ভব ছিল না। 'বদেশযানায় আপাতত তুলে 
ব্রাহ্মণরা ব্যবসারীদের আঁথক সাফল্যকে সীমিত করতে চাইছিল । 

নতুন নতুন রাস্তা তোর হবার ফলে ও রাজ্যের প্রদেশগীলর রাজনৈতিক গুবুত্ব- 
বাদ্ধর জন্যে যেসব শহরগালর কেবলমাত্র স্হানীয় গুর,ত্ব ছিল, সেগুলি আরো 
প্রাধান্য লাভ করল । হর্ষবর্ধনের সময়ে পাটটালপন্রের ( পদর্বতন আধকাংশ উত্তর- 
ভারতীয় রাঙ্গের রাজধানী ) গুরুত্ব কমে গিয়েছিল । তার বদলে কনৌজের (উত্তর- 
প্রদেশের পশ্চিমাংশে) প্রাধান্য বেড়ে গেল । মথুবা ও বারাণপী মান্দরও বয়নীশল্পের 

কেন্দ্র হয়ে উঠল । থানেশ্বর সামারক দিক থেকে গুবধত্ব পেল-_ এখান থেকেই উত্তর 
গাঙ্গেয় সমভূমি অণ্টলকে নিয়ঙ্্রণ করা হতো । হরিদ্বার.একটি নতুন তীর্থস্হান হয়ে 
উঠল । অধিকাংশ শহরের পাঁরকল্পনা ছিল সহজ সরল-_চতুচ্কোণ বর্গক্ষেত্র হিসেবে 
সাজানো । বাঁড়গীলর উ“চু বারাহ্দা ও জানালা ছিল । যেসব প্রধান রাস্তায় বাজার 
ও দোকান বেশি থাকত, সেখানকার বাঁড়গ্ল হতো ছোট আকারের । ওপরের 
বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যেত । এসময়ে শহরের ধনীব্যান্তরা কাঠের বদলে ইটের 
তর বাঁড়ই পছন্দ করত । দাঁরদ্রুরা বাশ ও গাছের ডাল দিয়ে ঘর তোর করত । 
বাঁড়গীলর গঠন এবং প্রচুর কুয়ো ও পয়ঃপ্রণালী দেখে বোঝা যায়, শহরের পার- 
কল্পনা বেশ ভেবোঁচন্তে করা হয়োছল । 

খননকাষে'র ফলে গৎতষুগের সময়কার যেসব জিনিসপন্ন পাওয়া গেছে, সেগযীলর 
উন্নত গঠনভাঙ্গ এবং সমসামীয়ক সাহিত্যে জীবনের বর্ণনা ইতি থেকে মনে হয় 
এ নময় জীবনযাত্রার মান ছিল বেশ উপ্চু ॥ শহরের ধনী আঁধিবাসীরা আরামে থাকত 

ও দামী কাপড়, পাথর ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য বাবহার করত । মুখ-বিশিত্ট মাটির পান্ত 
ও প্র্থর তামা ও লোহার 'দ্রানসপনর দেখে মনে হয়, অন্তত শহরাণ্টলে আরামের জীবন 
কেবলমান্র ধনীদের একচেটিয়া ছিল না। কিন এই সভ্যতায় জীবনযাত্রার পদ্ধাত ছিল 
বহু 'বাভল্ন রকম | সুখী নগরবাসীদের চারপাশে নগরের আওতার ঠিক বাইরে 
থাকত বর্ণবাহর্ভত মানুষেরা অনেকটা আজকের যুগের শহরের বাইরে বাঁষ্তির 
মতো । একবার গ্রামে গেলে অবশ্য জীবনযান্তার এতটা প্রভেদ চোখে পড়ত না। 
বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে মনে হয়, গ্রামের মানুষের অবস্হা মোটামুটি 
ভালো 'হিল। 

কামসূত্র" বইটির মধ্যে শহরের ধন? নাগাঁরকদের জীবনযান্লার বর্ণনা পাওয়া যায় । 
নাগ্ারকদের অবসর ছিল এবং অবসর বিনোদনের আঁ্থক সঙ্গীতও গছিল। স্ক্ম 
কলা ও শিল্পে নৈপ-ণ্যলাভ এই জীবনের বিশেষ কাম্য ছিল । শহরের নবশন নাগ- 
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রিকদেব কাব্য সংগীত ও শিজ্পচচণয় অন,রাগ হবে, এটাই আশা করা হতো এবং 
তার জন্যে অনূকল পাঁববেশ সৃষ্টি করা হতো । সভা-সমাবেশে কাব্যপাঠ হতো । 
শিল্পখদের বাঁড়র সব সময়েই চিত্র ও ভাস্কর্ষের নমুনা দেখা যেত । এছাড়া বশণা 
বাজয়ে সংগখীতচ৬ণ করা হতো । তাছাড়া তরুণরা প্রণয়ের ব্যাপারে যাতে দক্ষ হয়ে 
উঠতে পারে, তার জন্যে “কামসূত্র ও অন্যান্য বই রচিত হয়েছিল । “কামস্ত্র' বশেষ- 
ভাবে উল্লেখষোগা এই কারণে যে, এই বইতে প্রণয় ও কামকলার সমস্ত দিক নিয়ে 
এত সহজ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে যে তার সঙ্গে এ বিসয়ের আধানিক বইয়ের 
গবশেষ কোনো পার্থক/ই নেই । বারাঙ্গনারা ছিল নগরজাবনের স্বাভাঁবক অঙ্গ-_ 
এদের ঘৃণা করাও হতো না, অথবা এদের প্রতি আঁধক ভাবালুতা দেখানো হতো না। 

'কামস্ঠে” বারাঙ্গনাদের শিক্ষা-সংস্কীতির যে বিবরণ আছে তা থেকে বোঝা যায়, 

তাদের পেশা কু সহজ ছিল না। জাপানের গেইশা বা গ্রীসের হেটেরাদের মতো 
ভারতপয় বারাঙ্গনারাও প্রয়োজনে সংস্কাতিবান ব্যান্তদের মনোরঞ্জন করার শিক্ষা .পেত । 

সাহত] ও শিল্পে ভারতীয় নারীকে যতই মর্যাদা দেওয়া হোক-না-কেন, বাস্তবে 
নারীর সামাঁজক মর্যাদা পৃব্ষের সমান ছিল না। উচ্চবর্ণের নারশরা পড়াশোনার 
সশীমত সৃখোগ পেত । কিন্বু তাতে তাদের কথাবাতীয় কিছুটা ব্াদ্ধমন্তার ছাপ 
পড়া ব্যতশত অর কোনো কাজ হতো না। জনজীবনের কোনো দায়ত্বপূর্ণ কাজে 
অধশ নেহার যোগ্যতা অর্জন করা এই সামান্য শিক্ষার দ্ধারা সম্ভব হতো না। 
নারশীক্ষকা বা দার্শানকেব উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুঁল ব্যাতিক্রম | 
এই য,গে এমন কয়েকাঁট) প্রথা চাল? হল যা পরবতাঁ শতাব্দীগযালিতে সমাজে নারণর 
মর্ধাদা সগামত করে রেখোছল, যেমন বাল্যবিবাহ ॥ এমনাক রজোদর্শনের আগেও 
মেয়েদের বিষে হয়ে যেত । স্বামণির মৃত্যুর পর বিধবা স্নী বাকি জশবনটা কঠোর 
ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে কাটাবে, এই হল নতুন বিধান ৷ এমনাঁক স্বামীর চিতায় সহমরণে 
গেলে মেয়েদের 'সত+'* আখ্যা দেওয়া হতে লাগল | উত্তর-ভারতের কয়েকাঁট 
উপজাতর মধ্যে ব্যাপক সহমরণের রীতি 'ছিল। কিন্তু পুণ্য অর্জনের জন্যে তারা 
এঁ প্রথা পালন কবত না। যুদ্ধে সৈনিক স্বামীর সৃত্যু হলে বিজয়ীপক্ষের কাছে 
আত্মসমর্পণের অপমান এড়ানোর জন্যেই সৈনিকদের বিধবা স্ীরা আগুনে পুড়ে 
মরত । এবন অণুলে পাওয়া একটি শিলালপিতে এই প্রথরে প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায় ৫১০ শ্রীস্টাব্দে । কেবল মধ্যভারত, পূর্বভারত ও নেপালের উচ্চবর্ণের 
মধ্যেই এই প্রথা সীমাবদ্ধ ছিল । সাধারণ সামাজিক প্রথার বাইরে বোরয়ে গেলে 
তবেই নারীদের স্বাধীনভাবে থাকা সম্ভব ছিল। বোরয়ে যাওয়ার তাৎপর্য হল-_ 
হয় বৌদ্ধ সন্নযাসনী হয়ে মঠেৰ জীবন বেছে নেওয়া, আর নয়তো আঁভনেনপ, 
রাজনঠতকা কিংবা বারাঙ্গনার জীবন বেছে নেওয়া ॥ 

নাট্যাভনয় এ যুগে বেশ জনাপ্রিয় ছিল । গানবাজনা ও নাচের আসর বসত 
প্রধানত ধনী ও সমঝদার ব্যান্তদের বাড়তে । জয়ার আসরে পুরুষদের আগের 

* ইংরেজিতে এই 'সতী" কথাটির অনেক সময় অপপ্রয়োগ হয়। আক্ষরিকভাবে সতী কথাটির 
অর্থ _পুণাবতী নারী । একজন রমনী শ্বামীর চিতায় সহমরণে গেলে তিনি ্ নারীর অধিকার 
অন্ন কবতে পারেন । কিন্কু ইংবেজি বাকাযাংশ '০ ০০711)10 5201 সম্পূর্ণ অর্থহীন । 
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মতোই আগ্রহ ছিল । আর ছিল জানোয়ারের লড়াই, বিশেষ কাবে ভেড়া, মোরগ 
এবং গ্রামাঞ্চলে 'তাতর পাঁখর লড়াই । খেলাধূলার মধ্যে শরশরচচণ ও মল্লক্রশড়া 
বোঁশ জনাপ্রয় ছিল | তবে গ্রীক বা রোমানদের মতো কখনো খেলাধূলা নিয়ে 
বাড়াবাঁড় ছিল না। সমস্ত উৎসবেই জনাপ্রয় প্রমোদ অনংষ্ঠানের ব্যবস্হা ছিল। 
বসন্ত উৎসবের সময় প্রচুর পানভোজন করে সবাই আনন্দ করত । ফা-হিয়েন যদিও 
[লিখে গেছেন যে ভারতীয়রা নিরা মিষাশী 'ছিল, প্রকৃতপক্ষে আধকাংশ লোকই মাংস 
খেত । দেশী বা বিদেশী মদও রোজই পান করা হতো । এছাড়া মশলা দিয়ে পান 
চিবোনোও নিত্য অভ্যাস ছিল । 

এই যুগেও বর্ণ ও পেশার নিকট সস্বন্ধ বজাঘ় ছিল । তবে, সবসময় সামাক্দিক 
1নয়ম ও আইনের বই অনুসরণ করা হতো না। বর্ণচ্যুতরা পৃথক একটি শ্রেণী ছিল । 
তবে মৌর্ধযুগের তুলনায় শৃদ্রদের মর্যাদা বেড়েছিল । আইনে শৃত্র ও ক্লীতদাসের 
আলাদা মর্যাদা 'নার্দ্ট করা হয়োছল । মৌর্ধদের মতো গুপ্চবা ততটা সরকারশ 
নয়ন্লণে সক্ষম না হওয়ায় শুদ্ুদের ওপর রাজনোোতক চাপও 'ছিল কম । 

ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে শৃ্জ' আখ্যাটি এই মুগে বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছিল । 
ব্রাহ্মণদের পাবন্ততার ওপর যত জোর দেওয়া হচ্ছিল, বণণ্যুতদের অপাবনতার 
ব্যাপারটাও তেমাঁন স্পঞ্ট হয়ে উঠোছল । ফা-হিয়েন লিখেছেন, ধর্ণচ্যতদেব কাছা- 
কাছ গেলেই অপাবন্ন হয়ে যাবার ভয় পেত ব্রাহ্মণরা । অর্থাৎ, কোনো ন্রাক্ণ বাঁদ 
কোনো বর্ণচাত ব্যান্তর কাছাকাছি এসে পড়ত, তাহলেই ধমর্ঁয় রশীত অন;সারে শ্লান 
করে শুদ্ধ হতে হতো । আইনগ্রন্থেও এই ধরনের নিয়মকানুনই লেখা হিল । 

শিলালপ থেকে জানা যায়, উপব্ণগহীলর মধ্যে তখনো পর্স্ত এ৩ কড়াকাঁড় 

ছিল না। এর একটা উদাহরণ হল, পশ্চম-ভারতের একদল রেশম ওন্বুবায় যখন 
এই পেশা ছেড়ে অন্য অণ্থলে চলে এলো, তখন তারা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ ববোছল । 
যেমন-_ তীরন্দাজ, সৌনক, কাব, পাঁগুত প্রভাতি । এইভাবে বর্ণের দক দয়েও 
তাদের মধণাদা বুদ্ধ হলি । তবে, পেশার পাঁরবর্তন সত্তেও পুরণো পেশার কথা তারা 
তখাঁন ভুলে যায়নি । এরা আগে ছিল স্য“উপাসক ॥ এবপন তারা একটি স্য'মন্দির 
নির্মাণ করে মান্দরের মধ্যে তাদের সমবায় সংঘের হীতিহাস লিখে রাখল । 

আঁধকাংশ আইনগ্রন্থই মনুর ধর্মশাস্ত্রকে 'ভাত্ত করে ভার 'বস্তারত ব্যাখ্যা 
করে। এই যুগের বিখ্যাত আইনগ্রন্থগলির রচাঁয়তাদের মধ্যে ছিলেন যাজ্ভবন্ক্য, 
নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন । যৌথ পাঁরবার প্রথাও এইযুগে প্রচালত ছিল । পূর্ব- 
পুরুষের সম্পান্ততে পিতা ও পত্রের সমান আধকার 'ছিল | পিতার সম্পান্ততে প্রত্যেক 
পরের সমান আধকার ছিল । 

কাত্যায়ন আইনব্য্যবস্হার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন | রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ 
বিচারপাঁত । অন্যান্য বিচারপাত, মন্ত্রী, প্রধান পুরোহত, ব্রাহ্মণ প্রভীতরা রাজাকে 
বিচারে সাহায্য করত ॥ অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসার প্রাতষ্ঠানগ,ীলরও সাহায্য নেওয়া 
হতো । রাজা ছাড়া বিচার করার আঁধকার ছিল সমবায় সংঘ ও গ্রামসভাগ্ীলর ; 
রাজা তর জায়গায় অন্য কাউকেও ( সাধারণত কোনো ভ্রাহ্ষণ ) বিচারক হিসেবে 

ভাঃ ইঃ ৮ 
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ণনয়োগ করতে পারতেন । 'বচারের 'ভান্ত ছিল আইনগ্রন্থ, প্রচাঁপত প্রথা ও রাজার 
আদেশ । সাক্ষ্য হিসেবে দলিল, সাক্ষী ও প্রমাণস্থর্প জিনিসপত্রের সাহায্য নেওয়া 
হতো । কাত্যায়ন নিজে ব্ণগত শাস্তির সমর্থক ছিলেন । তবে সবক্ষেত্রে তা করা 
হতো কনা সন্দেহ । সাধারণত পড়াশোনার ব্যবস্হা ছিল ব্রাচ্ছণ বিদ্যালয়ে ও বৌদ্ধ- 
মঠে। যাঁদও নম ছিল বে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে ৩০ থেকে ৩৭ 
বছর সময় লাগবে, এই নিয়ম মানা হতো কিনা সন্দেহ । ব্রাহ্মণরা নিজেরাও সম্ভবত 
এত বছর ধরে ছান্রজীনন যাপন করোন । বৌদ্ধমঠে শিক্ষাকাল ছিল ১০ বছর, তবে 
কোনো ছাত্র সন্ন্যাস হতে চাইলে তার শিক্ষা সমাপ্ত হতে আরো সময় লাগত । 
পাটনার কাছে নালন্দায় বৌদ্ধশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল । স॥দূর চীন ও দাক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়া থেকেও ছান্ররা এখানে পড়তে আসত । নালন্দায় খননকার্যের ফলে বিরাট 
জায়গা জুড়ে সানামত মঠ ও মন্দির আবিচ্কৃত হয়েছে । দানের অর্থে নালন্দার মঠ 
বছ গ্রামের আঁধকারাী হয়েছিল এবং গ্রামগৃঘীলতে উৎপাঁদত শসোর অথে নালন্দা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের ব্যয় নিবাহ হতো । নালন্দায় ছাত্রদের থাকা ও খাওয়ার খরচের দায়িত্ব 
ছিল বিশ্বাবদ্যালয়ের । 

পাঠ্যসূচির মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হতো ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, গদ্য ও পদারচনা, 
ষাাল্তশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাপ্তে ৷ পাঠ্যস্িচিতে চিকিৎসা-বিদ্যার অন্তর্ভ এত 
দুর্ভাগ্যব্রমে লাভজনক হয়ান । কেননা, এর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র ক্রমশ তত্বৃনির্ভর হয়ে 
পড়ল ; সেজন্যে গিকৎসাবজ্ঞানের কোনো উন্লাত হতে পারোন । এযুগের প্রধান 
11কৎসাশাস্ত ছিল আগের যৃগের বইগহীলরই সংকলন । নতুন কোনো অগ্রগগাতর 
পাঁরচয় পাওয়া যায় না। তবু এর মধ্যেও উল্লেখ করা যেতে পারেযে, এযগে পশু 
চিকিৎসা সম্পর্কে বই লেখা হল প্রথম । প্রধানত সেনাবাহনীর সুবিধার্থে ঘোড়া ও 
হাতির চাকৎসা সম্পকে বই বেরোলো ॥ ভারতীয় চিকিৎসাবদ্যা পশ্চিম জগতেও 
ছাঁড়য়ে পড়ল এবং পশ্চিম-এশিয়ার চাকৎসকদের কোঁতৃহল জাগ্রত করল । যচ্ঠ 
শতকে অন্যান্য অনেকের মধ্যে একজন পারস্যদেশীয় চিাকংসকও ভারতীয় 'চাকৎসা- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসেন । 

ধাতুবদ্যা সম্পাকত জ্ঞানের বেশ অশ্রগাঁত হয়োছল। কিনব এবহগের 1বশেষ 
কোনো ধাতুনার্মত দ্ুব্য পাওয়া যায়নি । এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দিল্পশর 
খ্যাত ২৩ ফুট উচু লোহরে স্তন্ভটি ; এটিতে আজও মরচে পড়েনি । এছাড়া তামা- 
নার্মত বৃদ্ধমনর্ত পাওয়া গেছে (মৃ্তিটি এখন বাম“ংহাম মিডীজয়ামে )৭ এটি দু 
ভাগে ঢালাই করা হয়োছল । মুদ্রা ও শীলমোহরের মধ্যেও ধাতুবিদ্যার উন্নতির 
নমুনা পাওয়া যায় । মবদ্রার ছাচ খুব স্পন্ট । তামার পাতের সঙ্গে সংয-ন্ত শীল- 
মোহরগুলির খটনাটি কাজগলিও উচুদরের ॥ সমবায় সংঘগৃীলতে কারিগররা 
পুরুযানুক্রমে বাভন্ন শিস্পে দক্ষ হয়ে উঠত বলে যেকোনো প্ররোগাবিদ্যাও সেই 
[বিষরে বিশেষ শিক্ষার আঁধকারণ ছিল এই সংঘগ্ালর ॥ এগহালর সঙ্গে ত্রাহ্ধণ ও 
বৌদ্ধদের শি্প-প্রাতজ্ঞনের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। কেবল অঞ্ক- 
শাস্মই ছিল ব্যাতিক্রম । দুই পদ্ধাতর শিক্ষার মধ্যে কেবল অঞ্কই ছিল যোগসূত্র । 
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£ইযুগে অঙ্কশাস্মের যথেষ্ট অগ্রগাঁতও হয়েছিল । সংখ্যাস্্চকের ব্যবহার ভারতবর্ষ 
থেকে শিখে আরবরা সেটি পশ্চিমী জগতে চাল; করে এবং সকলের ধারণা ছিল যে, 
সংখ্যাস্চক আরবদেরই আবিষ্কার । এই সংখ্যাসূচক পরে রোমান সূচকের পারবর্তে 
সর্ই ব্যবহৃত হতে থাকে । পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা 
দশমিকের ব্যবহার শুরু করেন । 

ভারতীয় জ্যোতাঁবদ্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়-_ খ্রীস্টজম্মেরও কয়েকশো 
বছর আগে । এঁ সময়কার দুটি বই জ্যোতিষ বেদাঙ্গ ও সর্যপ্রজ্ঞাপততে এবিষয়ে 
অনেক তথ্য জান যায়। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার পর গ্রীক জ্যোতাবদ্যার "কন 
গ্রহণ করা হল, কিছ্ব বা বর্জন করা হল। জ্যোতাবদ্যার নানা মৃূলসমস্যা তুলে 
ধরলেন আর্ভট. ৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে । প্রধানত তার আগ্রহেই জ্যোতাঁবদ্যাকে অঞ্ক- 
শাস্ত থেকে আলাদা করে নিজস্ব মধাদা দেওয়া হল । তান সৌর বছরের দৈঘয 
হিসেব করে বললেন-_-৩৬৫৩৫৮৬৮০৫ দিন । আর এর মূল্য ধরলেন-- ৩'১৪১৬। 
দু'টি হিসেবের সঙ্গেই আধুনিক হিসেবে প্রায় মেলে । তর ধারণা ছিল, পৃথবশ 
গোলাকার ও তা নিজের অক্ষের উপর আবাঁতিত হয়। প্ৃঁথবশর ছায়া ঠাদের 
ওপরে পড়লে গ্রহণ হয় । তিনি আরো কিছ বেপ্লাবক মতামত প্রচার করেছিলেন । 
নু পরবতাঁ জ্যোঁতাঁবদরা ধর্ম ও প্রচালত বিশ্বাসকে উপেক্ষা করতে না পেরে 
এইসব মতামত আর গ্রহণ করেননি । ভারতীয় জ্যোতিবদদের মধ্যে আর্ধভটের 
মতামত ছিল সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত। তার মতামতকে পরে উপেক্ষার কারণ 
হয়তো গোড়া শাম্নজ্ঞদের রোষ উৎপাদনের ভয় ॥ আর্যভট্রের সমসামায়ক বরাহ- 
মাহর জ্যোতাবিদ্যাকে তিনভাগে বিভন্ত করেছিলেন- জ্যোতাবিদ্যা ও অঙ্ক, 
কোমঙ্ঠীপান্তকা ও জ্যোতিষাবদ্যা₹। আর্ধাভদট্র এই 'বভন্তিকরণে সায় দিতেন বলে 
মনে হয় না। বরাহমাহর জ্যোতাঁবদ্যার পারবে জ্যোতিষাঁবদ্যাকে বৌশ গরত্ব 
য়ে জ্যোঁতাঁবদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বাধা সৃষ্টি করোছলেন ৷ বরাহমিহিরের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই ছিল-_“পণ্টাসদ্ধান্তকা* । এর মধ্যে তৎকালীন পাঁচটি 
পদ্ধাতর জ্যোতাঁবদ্যার বিবরণ আছে । এর মধ্যে দাটর সঙ্গে গ্রীক-জ্যোতিবিদ্যার 
1কছু মল আছে। 

স্বয়ং রাজারাও সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত 
সাহত্য ছিল সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের জনে; । এর পাঠক ছিল রাজপরিবার, 
আভজাত বংশীয় মানুষ, রাজসভার সভাসদ প্ররভভীত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
কাঁলদাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ॥। কালিদাস প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার 
শ্রেম্চ লেখক । তশর বিখ্যাত নাটক “শকুন্তলা'র নাম ইয়োরোপেও ছাড়িয়ে পড়েছে 
কবি গোটের মাধ্যমে । তখর 'মেঘদূত' কাব্য ওইযুগে যে খুবই জনপ্রিয় ছিল, 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বাভন্ন শিলালাঁপতে । ওইসব 'লাঁপতে মেঘদূতের ছায়া 
পাওয়া যায়। নাটকের উদ্দেশ্য ছিল আনন্দদান । এই কারণে 'বয়োগান্ত নাটক 
বিশেষ রচিত হতো না। সবই ছিল রোমা?টক মিলনান্তক নাটক | এর উল্লেখযোগ্য 
ব্তিক্রম ছিল শৃন্রক রাচিত-_মৃচ্ছকটিক' । গণ্য রচাঁয়তাদের মধ্যে হর্ষের জীবনশীকার 
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বাণ উল্লেখযোগ্য । তশর রচনা প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃত গদ্যের উদাহরণ । বাণ গদ্যে 

উপন্যাসও রচনা করোছিলেন এবং সাহিত্য-সমালোচনার বইতে এইসব রচনা 

থেকে উদ্ধাতও দেওয়া হয়েছে । 'পণ্চতন্মে'র গঞ্পগলি নিয়ে আরো বৃহদাকার 

কাহিনশর রচনা শুর হয়। সাহিত্যবিচারের জন্যে দেখা হতো সাহিত্যে 'রস' 

[ভারে পারবোশত হয়েছে । সংসাহত্যের পারচয় ছিল রসাস্থাদনের মধ্য 'দয়ে। 

ভালো সাহত্য হৃদয়ের অনূভীতকে উদ্দীপ্ত করবে, এই ছিল ধারণা ॥ 

সংস্কৃত সাহিত্য যেমন রাজদভা কেন্দ্রিক ছিল, তেমনি সমাজের নিগ্নতর শ্রেণীর 

লোকের জন্যে ছিল প্রাকৃতভাষায় ( ওইযুগে এই ভাষাতেই কথা বলা হতো) 

সাহত্য । জৈনদের রাঁচত প্রাকৃত সাহত্য অবশ্য প্রধানত ধমাঁয় শিক্ষামূলক । 

উল্লেখযোগ্য যে" সংস্কৃত নাটকেও উচ্চশ্রেণীর চারন্ররা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত, 

মার 'নয়শ্রেণণর চারঘদের ভাষা ছিল প্রাকৃত । এর থেকেও দূট ভাষার সামাজিক 

মর্যাদার পার্থক্যের পারিচয় পাওয়া যায় ॥ 

'ক্লাসক্যাল' যুগের প্রচালত সংজ্ঞা হল, এমন যুগ যখন সাহিত্য, হ্ছাপত্য ও 

চারুকলার বিশেষ উন্নাত ঘটে । এই উন্নাতর মান পরবতাঁ যুগেও অন:সরণ করা 

হয়। দর্ভাগ্য্রমে, গপ্তযুগের চ্ছাপত্যের বিশেষ কিছুই অবাশষ্ট নেই । প্রায়ই 
শোনা যায়; গ.প্তধূগের ৫০০ বছর পরে মুসলিম আক্রমণে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ 

মন্দিরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং গপ্তধূগের হ্ছাপত্যও এইভাবেই বিনষ্ট হয়ে যায় । 

কন্বু এই ব্যাখ্যার চেয়ে আর একটি ব্যাখ্যাই বোধহয় বোঁশ সত্য যে, ওইযনুগের 

মান্দরগহীলর স্থাপত্য তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেগ্যাল কিছ কিছ ক্ষেত্রে 

বাসগৃহতে রূপান্তারত হয় ও অন্যান্যগ্ালকে পরবতাঁ শতাব্দীগ্লিতে সংস্কার করে 

নতুন বৃপ দেওয়া হয়। বৌদ্ধরা মঠীনর্মাণে বিরাঁত দেয়নি এবং সেগাীলর 

অনেকগুলি এখনো রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-ভারতী য় 

মন্দিরগ,ির কোনো উল্লেখযোগ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল না। 

হিন্দ্ব-মান্দিরের প্রাচীন আকারে প্রথমত ছিল গর্ভগৃহ । এর মধ্যে ঢোকবার জন্যে 

একটি গালর মধ্য দিয়ে যেতে হতো । আবার, এই গাঁল শুরু হতো একটি বড় 

হলঘর থেকে এবং এই হলঘরের বাইরে থাকত চত্বর । এসবের চারাদক ঘিরে 

থাকত প্রাঙ্গণ । পবে সেখানেও নতুন নতুন উপাসনাগ্হ তোর হতো । গদপ্তবহগের 
পর থেকে মন্দির-নিমণণের জন্যে ইট বা ঝাঠের বদলে পাথরের ব্যবহার শখর; 

হল । পাথরের ব্যবহার থেকে এলো উচু সৌধ নির্মাণের প্রথা । এর পর থেকে 

ভারতীয় শ্থাপত্যে এই রাীতই শুরু হয়ে গেল । মূর্তি উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধির 
ফলে ছোট আকারের গর্ভগৃহের মধ্যে মূতি রাখা আর সম্ভব হাঁচ্ছল না। ভ্রমশ 

প্রধান মুতর সঙ্গে অন্যান্য ম্তিও রাখা শর হল। যুগের পারবর্তনে মু'তিগ্ালর 

ভাস্কর্য আরো আলংকারিক হয়ে উঠল । পাথরের মান্দর নির্মাণ সংক্রান্ত বইও 

লেখা হল এবং বইয়ে নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতায় নির্দেশ দেওয়া ছিল এবং নির্মাণের 

সময় সেই নির্দেশ সাঠক মেনে চলা হতো । 
'ক্লাসক্যাল' ভাস্কর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল সারনাথে পাওয়া বদ্ধ মুতগলি । 
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এগুলির মধ্যে প্রশান্তি ও সন্তোষের যে ছাঁব ফুটে উঠেছে, তা বোধহয় ওইষুগের ধমাঁয় 
আবহাওয়ারই পারচায়ক। বদদ্ধর্দেবের মুতি তৈরির পর গর্ত্বপৃণ" হিন্-দেবদেবর 
মূতিও ওইভাবে (তাঁর করা শুরু হল। তবে হিন্দের কাছে মত ছিল প্রতশক 
মাত্র । এইভাবে ঈশ্বরকে বিমূর্তরূপে বর্ণনা করা হলেও দেবতাদের মানবমর্তিতে চারটি 
বা আটাট হাত এবং এক-একটি হাতের মধ্যে নানারকম প্রতীক বা অস্ত্র কল্পনা করে 
নেওয়া হল । গৃপ্তুধুগের ভাক্কষেরি আঁধকাংশই মথুরাশৈলীতে 'নার্মত হয়েছিল । 
এইয:গের উত্তর-ভারতের হিন্দু দেবমন্দির আধকাংশ ছিল বিষুরই 'বাভন্ন রূপ । শিবের 
উপাসনার মধ্যে লিঙ্গপৃজাই ছিল প্রধান ও সেজন্যে ভান্বর্ষের কোনো সুযোগ ছিল না। 

০ ৪ ও € ৩ হিট 

বিষু মন্দির, দেওগড় 

তবে, এইধ্নগের সবকটি "হিন্দু মাঁন্দরই খাড়া ধরনের ছিল না। দাক্ষিণাত্যের 
বৌদ্ধরা তখনো পাহাড়ের গা কেটে তাদের মঠ তোর করত। হিন্তরা এবং পরবতশ- 
কালে জৈনরাও এই পদ্ধাত অনুকরণ করত । অনেক সময় বৌদ্ধ মঠগহির কাছা- 
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কাছিও 'হন্ ও জৈন মান্দর 'নার্মত হয়েছে । কয়েকটি গৃহা-মান্দরের ভেতরের 
দেওয়ালে ছাব এ*কে দেওয়া হতো । যেমন- _ অজন্তা | চিন্রাঙ্কন সম্পর্কে এত বোশ 
উল্লেখ পাওয়া গেছে যে মনে হয়, চিন্রাঙ্ষণের যথেষ্ট সমাদর ছিল । অন্য জায়গর 
চেয়ে উত্তর-ভারতেই পোড়ামাটির কাজ বোশ দেখতে পাওয়া যায় । পূর্ব-ভারতে ও 
গাঙ্গের সমভূমি অণ্ুলে.এর যথেষ্ট নমুনা ছাঁড়য়ে আছে । এগমীলর 'িন্কু কন ছাচে 
ফেলে প্রচুর সংখ্যায় তোর করা হতো । কতকগ.ল ধমরঁয় অনূচ্ঠানে ব্যবহৃত হলেও 
আধকাংশই খেলনা বা' সাজানোর কাজে লাগত । 

এইযহ্গে বৌদ্ধধর্ম ও 'হন্দর্মের উভয়ের প্রাতিই যথেষ্ট জনসমর্থন ছিল । হিন্দ 
ধর্মের তৎকালীন বৌশল্ট্যগ্ীল এখনো টিকে আছে । কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ওইধনগে যে 
পাঁরব্তন এলো, তার ফলে বৌদ্ধধর্মের পতনের স্চনা হল । পণাথগতভাবে বৌদ্ধধর্ম 
হিন্বৃধর্মের প্রবল প্রাতিতবন্বী ছিল্। ক উপাসনা-পদ্ধাতর আচার-অনু্ঠানের মধ্যে 
্রাহ্মণ্যবাদের এতই প্রভাব পড়োছল যে বৌদ্ধধর্মকে 'হন্দ্রর্মেরই একটি শাখা বলে 
ধরা যেতে পারত | জৈনধর্মের বিশেষ পাঁরবত'ন হয়নি ও পাণ্চম-ভারতের ব্যবসায়ী 
গোহ্ঃ র সমর্থনও অটুট রয়েছে । দাঁক্ষণ-ভারতের কয়েকটি জায়গায় জৈনধর্ম রাজ- 
পাঁরবারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল । "কন সপ্তম শতাব্দীর পরে তার অবসান হয় । 
ষণ্ঠ শতকের প্রথমদিকে বলভাঁতে দ্বিতীয় জৈন মহাসভা বসেছিল। এই সভায় জৈন- 
ধর্মের যেসব অনুশাসন নির্ধাঁরত হয়োছিল, এখনো তাই আছে। সংস্কৃত ভাষার 
একটা আলাদা মর্যাদা ছিল বলে সব ধম'ই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার শুর? করে দল । 
কিন্বু সব ধর্মের ক্ষেত্রেই ফলও হল একই রকম । ধর্মযাজকরা সাধারণ মানুষের কাছ 
থেকে 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন । জৈনরাও এই সময় মূর্তিনর্মাণ শুরু করল । মহাবাঁর 
ও অন্যান্য জৈন সাধ্হদের পন্মাসন মর্ত অথবা খন্থু দণ্ডায়মান মযার্ত জৈন-ভাস্র্ষের 
বৈশিষ্ট হয়ে দাড়ালো । 

খ্ীস্টধর্ম ম্লাবার' অণ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল । ভ্মধ্যসাগরায় অঞ্চলের লেখকরা 
মরিচ-উৎপাদনকার মালে অঞ্চলে ( অর্থাৎ মালাবার ) একটি সিরা চার্চেরু উল্লেখ 
বরেন। কাঁলিয়ানা বন্দরে (অথণৎ বোস্বাইয়ের কাছে কল্যাণ) পারস্য থেকে একজন 
1বশপ নিষদুন্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায় । 

বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যে ভারতের সীমানা পোরয়ে মধ্য এশয়া, চীন ও দাক্ষণ-পূর্ব 
এঁশয়াতেও ছাড়িয়ে পড়োছিল । ভারতে মহাযান পদ্থার প্রাধান্য হীনযান পন্থাকে কয়েকাট 
সীমাবদ্ধ অণ্চল ছাড়া অন্য জায়গা থেকে বিল,প্র করে দেয় । পণ্চম শতাব্দীতে নতুন 
ধরনের উপাসনার প্রচলন ঘটল । এবার দেবীপজা ও তার সঙ্গে উর্বরতা শান্তর পৃজা- 
পদ্ধাত শুর; হল । এগহালকে কেন্দ্র করে নানারকম যাদ্াবদ্যারও প্রচলন হল । সব 
মাঁলয়ে এগ্যাল তান্লিক পৃজাপদ্ধাত হিসেবে পাঁরাচিত। সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের এক নতুন ধারা দেখা দিল-। তার নাম বন্ভ্রধান বৌদ্ধধর্ম । বৌদ্ধা- 
মীন্দরে পুরুষ মার্তর পাঁরবর্তে নতুন বজ্রধান মতাবলম্বীরা স্লীমূর্তির প্রাতচ্ঠা 
করল । ওই মুতিগুলকে বলা হতো তারা (রক্ষার )। তারা উপাসনা এখনো 
[তব্তে ও নেপালে দেখতে পাওয়া যায় । 



প্রপদ রীতির ক্রমাবকাশ | ১১৯ 

হন্দধর্মের তিনাট 'বাঁভল্ন বোশিষ্ট্য এইষুগে দানা বেঁধে ওঠে । উপাসনার কেন্দ্র 
হল দেবম?৩। বাঁলদানের পাঁরবতে পূজার গুরত্ব বাড়লেও বলিদানও পূজা- 
পদ্ধাতর অঙ্গ হিসেবে বজায় রইল । এর থেকে ভান্তবাদের উৎপান্ত হল । পুরোহতের 
গুরুত্ব বালদানের অনুষ্ঠানে যতটা 'ছিল, ভীন্তমতবাদে তা কমে গেল । ঈশ্বরের উপা- 
সনা ব্যান্তগত ব্যাপার বলে গণ্য হতে লাগল । কিন মানুষের সামাজিক আচার- 
আচরণ নধণরণের আঁধকার রইল ব্রাহ্মণদেরই | মানুষের তৈরি সামাজিক নিয়ম ক্রমে 
ক্রমে পাব নিয়ম হিসেবে পারগণিত হচ্ছিল এবং গৌড়া নিয়মরক্ষকরা কড়া হাতে 
শবরদ্ধবাদীদের বাঁহহ্কার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল । কিন্তু এর মধ্যেও কেউ কেউ বুঝল 
যে পীথগত সমস্ত নিয়ম বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে সমস্যা দেখা দেবেই । এরা 
বললো যে, মানুষের জীবনের চারাঁট লক্ষ্য আছে--_ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । প্রথম 
[তিনাঁটর যথার্থ সামঞ্জস্য হলে তবে চতুর্থণাটর ?দকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব । সামঞ্জস্য 
ণবধান কেমন কবে সম্ভব) তা গ্থির করার দায়িত্ব ছিল সামাঁজক নশীত প্রণয়ণকারণীদের 
ওপর । বাস্তবে অবশ্য জাগতিক জীবনের প্রয়োজন ঠিকই মেটানো হতো । 

হন্দ্ূদের মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ ছিল । একদল শবকে প্রধান দেবতা বলে দাবি 
করত আর বাকিরা বিষুকে । উত্তর-ভারতে 'বফুর বৌশ উপাসক ছিল ও দাঁক্ষণভারতে 
ছিল শিবের উপাসক । এখনো তই আছে । তান্তিক মতবাদ 'হন্দ্রংর্মের ওপর বেশ 
প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলস্থরুপ হিন্দরধ্মে শাস্তপৃজার সূচনা হয় । এর মৃল- 
কথা ছিল, প্রকাতির সঙ্গে মিলন ব্যতিরেকে পরুষ কর্মশীল হয়ে উঠতে পারে না। 
অতএব, দেবতাদের স্ত্ধ [হিসেবে নতুন করে দেবীপজা শুরু হল । লল্ম্রী হলেন ফর 
স্ী । শিবের স্বর বাভন্ন রূপ হল- -পার্বতশ, কালী ও দ,গ্গা । মনে হয়, দীর্ঘাদন 
প্রবার্তত মাতৃদেবতার পৃজাও এই মতবাদকে প্রভাবিত করোছিল । ওই পৃজাপদ্ধাতকে 
কোনোদিন বন্ধ করা যায়নি বলে পুরোহিতরা শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিকে শান্তপ্জা 
নামে গ্রহণ করে ধমাঁয় স্বীকৃতি দিয়েছিল । হিন্দ দাশানক ও চিন্তাবদদের মধ্যে বৃত্তা- 
কার কাল সম্বন্ধে একটি ধারণার বিবর্তন হয়োছিল । বৃত্তের প্রাতিটি আবর্তনকে বলা 
হতো কজ্প । এর ব্যাপ্ত হল ৪,৩২০০ লক্ষ বছর । প্রতি কল্পকে ১৪টি পর্যায়ে 'বিভন্ত 
করা হয়োছল । প্রাতাঁটি পর্যায়ের শেষে ব্রহ্মা্ড পুনর্বার সৃষ্ট হয় ও মনু (আদ মানব) 
নতুন করে মানবশীন্তর জল্ম দেন । এই মৃহ্র্তে আমরা বর্তমান কল্পের চতুর্দশাটি 
পর্যায়ের সপ্তম পায়ে বাস করছি। সেগুলির মধ্যে আবার ৭১টি মহাবিরামকাল আছে 
এবং প্রাতীটি 'বিরামকাল চারষুগে বিভন্ত । যূগগালর বর্ষ সংখ্যা হল যথাক্রমে ৪৮০০, 
৩৬০০, ২৪০০ ও ১২০০ এশ্বারক বর্ষ । (প্রাঁতাঁট এশ্বারক বর্ষ ৩৬০টি মানব বর্ষের 
সমতুল্য) । বলা হয়, মানবসভ্যতার ক্লমাবনতি হতে থাকবে বছর বছর । আমরা এখন 
চতুর্থ যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এর নাম-_ কলিযুগ । এই সময় পৃঁথিবশ অন্যায় ও 
অশন্ভ শান্ততৈ আচ্ছন্ন ॥ স:তরাং এ পৃঁথবীর ধংংসের সময়ও এগিয়ে আসছে । অবশ্য 
ধ্বংসের আগে আরো কয়েক লক্ষ বৎসর আতিক্রম করতে হবে ॥ কাঁলয,গের অবসানে 
আসবেন কাঁচ্ক । তিনি হলেন 'বিফুর দশম অবতার ॥ এই ধরনের 'বশ্বাসের সঙ্গে এক- 
সময় ইয়োরোপ ও অন্যত্র প্রচাঁলত 'মিলেনিয়াম সম্বন্ধে ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায় । 



১২০ / ভারতবর্ষের ইতিহাস 

এই যুগের চিন্তাজগতের আরেক উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের 
দার্শীনক বিতর্ক | ক্রমশ 'বতর্ক থেকে 'হন্দৃধর্মে ছয় ধরনের দার্শানক মতবাদের উদ্ভব 

হল । যাঁদও বড়াঙ্গ দর্শনের বীজবপন হয়েছিল গপ্তষুগেরও আগে, মতবাদের মূল- 
হি এই ছয়টি দর্শন হল : 

ক. ন্যায়-_ এর ভিত্তি হল য্বীন্ততর্ক । ষেসব বৌদ্ধ দার্শানকরা তাদের উন্নত জ্ঞান 
ও তর্কাবদ্যার কুশলতা, নিয়ে গাঁবত ছিলেন,-তাদের সঙ্গেই এই ন্যায়দর্শনের 
যাঁন্ততর্কের সাহায্যে বিতর্ক চলত ॥ 

খ. বৈশোষক-_ এটি একধরনের পারমাণাঁবক দর্শন | এতে বলা হয়, পৃথিবী সৃদ্টি 
হয়েছিল অনেকগহীল পরমাণু থেকে । কিন্তু পরমাণু ও আত্মা আভল্ল নয়। 
তাই আত্মা ও জড়বন্তুর আলাদা দটি জগত আছে । 

গ. সাংখ্য-_ এটি মূলত 'নিরীম্বরবাদী দর্শন । বলা হয়, ২৫ মূল উপাদানের 
সাহায্যে জগত সৃষ্টি হয়েছিল । আত্মা ও জড়বন্তুর পার্থক্যের কথা এখানেও 
বলা হয়েছে । সাংখ্য-দার্শানকদের মতে, নৌতিক উৎকর্ষ, আবেগ ও স্ুলবুদ্ি 
-_ এই 'তিনাট গহপের উপয্বস্ত সমন্বয় ঘটলেই স্বাভ।বকত্ব অর্জন করা 
যায় । সমসামায়ক চাকিৎসাশাস্মের প্রচালত ধারণা এই মতবাদকে প্রভাঁবত 
করোছল বলে মনে হয় । 

ঘ. যোগ-_ এতে বলা হয়েছে যে, নিজের শরীর ও হীন্দ্রিয়ের ওপর উপযযস্ত 
ননয়ন্ণ থাকলে পরমসতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয়ে উঠবে । মানব 
দেহের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানও প্রয়োজন । এই কারণে যোগদর্শন চচচা 
করার জন্যে শারীরবিদ্যার সঙ্গে সম্যক যোগাযোগ প্রয়োজন ছিল । 

উ. মীমাংসা-_ এই দর্শনের প্রচারকারীদের ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মাণ্যবাদের মূজ- 
শান্ত বেদকে অবহেলা করা হচ্ছে ৷ তাই তারা বেদের মতবাদ ও রাঁতনশীতকে 
গুরুত্ব দিয়ে বেদ পরবতাঁ চিন্তাধারাকে তরকদ্বারা অস্কার করার চেষ্টা 
করেন । এই দর্শনের প্রধান সমর্থক ছিলেন গোড়া ব্রাহ্মণরা | 

চ. বেদান্ত-_- এই দর্শনই শেষপর্যন্ত অন্য দর্শনগ্যাীলর তুলনায় প্রাধান্যলাভ করে 
বেশি এবং পরবতঁ ঘৃগে বহুল প্রচারিত হয় । অন্তাহ্মণ চিন্তাধারাকে বেদান্- 
দর্শন দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল । এই দর্শন প্রকৃতপক্ষে বেদ থেকেই উদ্ভৃত 
বলে দাবি করা হয়। এই দর্শনে সমস্ত বন্ডুর মধ্যেই পরমাস্মার আঁস্তত্বের 
কথা বলা হয়। জীবনের আন্তম উদ্দেশ্য হল, জড়দেহের অবসানের পর 
পরমাত্্ার সঙ্গে বাান্ত-আত্মার মিলন । 

উল্লেখযোগ্য যে, ওই সময়ে কেবল শেষোস্ত দুটি দর্শনই সম্পূর্ণভাবে অধিবিদ্যা 
বিষয়ক ছিল । অন্য চারটি জোর দিত আভিজ্ঞতালক জ্ঞানের ওপর । পরবতী 
শতাব্দীগ্াঁলতে অন/সব দর্শনকে পেছনে ফেলে বেদান্তদর্শনই প্রধান হয়ে উঠল । 
বোদকযহগের সঙ্গে তখন সময়ের অনেক ব্যবধান গড়ে উঠোছিল । সেজন্যে সুপ্রাচীন 
অতাতে রচিত বেদের দোহাই দিয়ে সবাকিন্ুকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আখ্যা দেওয়া হতো । 
বেদ দেবতাদের সৃষ্টি, এমন কথাও বলা হতে লাগল । সমস্ত জ্ঞানের উৎস ছিল 
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বেদ । পরবতাঁকালেও বেদান্ত ছিল ভারতীয় দর্শনের চিরন্তন মূলকথা । ইসলাম 
সৃষ্ট ধর্ম বা ইয়োরোপাীয় দর্শনের প্রভাব বেদান্তের ওপর পড়লেও মূলকথাগ্দীল ওই- 
যুগ থেকে এষগেও অপাঁরবাঁতিত রয়ে গেছে । এখনকার আঁধকাংশ্ ভারতীয় দার্শ- 
ণনকও গনজেদের বৈদাম্তক বলে মনে করেন, অথবা বেদান্তের প্রভাব স্বধকার করেন । 

পুরাণগ্ীলর যে রূপ আমরা আজ দেখ তাও রচিত হয়েছিল ওই যুগেই । 
পৃথিবীর জন্ম থেকে 'বাভিল্ন রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারত বিবরণ ব্রাহ্মণর। 
পৃরাণগযালতে 'লখে রেখে গেছেন । প্রথমে পুরাণের রচায়তা ছিলেন কাঁবরা । কিন্তু 
পরে প্ঃরোহিতরা পদরাণগ্যালির মধ্যে হিন্দ্ব আচার-ব্যবহার পূজাপদ্ধতি ইত্যাঁদ তথ্য 
যোগ করে লংন্কৃত ভাষায় নতুন করে পৃরাণগযীল লিখলেন । ফলে এগহীল অলংঘ- 
নায় হিন্দবশাস্তগ্রন্থে পারণত হল । অদ্ুত ব্যাপার হল, রাজবংশের বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে ভাবষ্যদ্বাণী করার ভাঙ্গতে । পরে আবার সব রাজবংশকেই দৈবজাত আখ্যা 
দেওয়া হল। এইভাবে ইতিহাসের বর্ণনা ক্রমশ দৈববাতণা ঘোষণার রূপ 'নিল। এর 
ফলে অতাঁতের বর্ণনা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুনাঁলাঁথত হল । 

বাহর্ভারতে ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে বাণিজ্য ছিল একাঁটি গণরুত্বপৃর্ণ মাধ্যম ॥ বৌদ্ধ- 
ধর্ম এভাবেই এশিয়ার 'বাভিল্ন জায়গায় ভারতাঁয় সংস্কাঁতি ছা'ড়য়ে 'দিয়ৌছল । মধ্য- 
এশিয়ার স্থানীয় শাসক ও ব্যবসায়ীরা সমস্ত মরন্দ্যান ও বাঁণিজ্যকেন্দে বৌদ্ধমঠ গড়ে 
তুলতে সাহায্য করোছিল । ভারতীয় লাপ সেখানে ব্যবহৃত হতো ও বৌদ্ধধর্মের 
নিয়মকানহন কঠোরভাবে পালন করা হতো । যেসব ভারতীয় মধ্য-এঁশিয়ায় বসবাস 
শুরু করোছলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন এক বৌদ্ধ দার্শানক কুমারজণীব । এ*র বাস 
ছল কুচিতে । সেখানে তশর বাবা চতুর্থ শতাব্দীতে এক কুঁচি রাজকুমারশীকে বিবাহ 
কবেন । বাময়ান-এ পাওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় । আফগানিস্তানের সঙ্গে 
ভারতের নিকট সাংস্কীতিক সম্পক" ছিল । 

বহু ভারতাঁয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে চীনদেশে চলে 'গিয়োছিপেন । চীনে ৩৭৯ 
ব্রীষ্টাব্দে বোদ্ধধর্মকে রাম্দ্রীয় ধর্ম বলে ঘোষণ্ করায় আরো বহালোক এই ধর্ম গ্রহণ 
করতে এঁগয়ে এলো । কিন্তু পরবতাঁকালে চানা বৌদ্ধদের ওপর খুব অত্যাচারও 
হয়োছল । চীনা বৌদ্ধরা সংস্কৃত ও পালিভাষায় রাঁচত মূল বৌদ্ধ গ্রন্থগীলকে চনে 
নিয়ে আসতে চেয়োছলেন । এই উদ্দেশ্যে ৪০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭০০ খ্রীস্টান্দের মধ্যে 
ফা-হয়েন, সঙ ইউন, হিউয়েন-সাঙ ও ঈ-ীসঙ ভারতে এসোছলেন । ফলে চীনা 
সংস্কীতর ওপর ভারতগয় প্রভাব পড়োছিল 1 এরমধ্যে ভাস্কর্য ও চিন্লাঙ্তনে ভারতীয় 
পদ্ধাত অনুসরণের কথা উল্লেখযোগ্য । মধা-এাশয়ার গৃহা মান্দরগলির অনুকরণে 
চীনেও ওইরকম মন্দিরানির্মাণ শুরু হয় । ভারতায় শিজ্পীদের ডাক পড়ল মাঁ্দর- 
গ.লির দেয়ালে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ছাঁব একে দেবার জন্যে । পরে চঈনাশিল্পগরা ওই 
কাজের ভার নিলেও ভারতশয় রীত-পদ্ধাতির ছাপ থেকে গেল বহুদিন পর্যন্ত ৷ এছাড়া 
সংগীত, চিকিৎসাশাস্্ ও জ্যোতাবিদ্যার ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রভাব এলো । দাঁক্ষণ- 
ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য শুরু হওয়ার ফলেও দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ 
বেড়ে গেল । তাঙ্ যুগে (৬১৮--৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ) ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্যাণ্টন 
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শহবে বাপ করত এবং ওই ষূগের মধদ্রা দাঁক্ষণ-ভারতে পাওয়া গেছে । হর্ষবঞ্রানের 
মৃত্যুর পর চীনা রাজদৃত যে এদেশের রাজনোতক পাঁরাশ্থিতিতে সাফলোর সঙ্গে হস্ত- 
ক্ষেপ করতে পেরোছলেন-_ সে ঘটনাও দ.'দেশের ঘানষ্ঠ সম্পকেরই প্রমাণ । সপ্ুম 
শতাব্দীর পর থেকে বৌদ্ধধর্ম চীন হয়েই জাপানে এসে পৌছলো । অষ্টম শতাব্দীতে 
এক ভারতী বোদ্ধ সম্যাসী জাপানে এসে দেখলেন যে ওখানে বেশাকদ্ বৌদ্ধধর্মা- 
বলম্বণী ব্নয়েছেন এবং তশরা ভারতীয় বর্ণমালার সঙ্গেও পাঁরাঁচিত | 

রোমের সঙ্গে বাণিজোর প্রয়োজনেই ভারতীয়রা দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার এসে পড়ে- 
ছিল । রোমানদের চাহিদার নানা ধঞজানস সংগ্রহ করতে হতো এই অণ্ল থেকে । 
যেমন-_ সোনা, মশলা, সংগীন্ধ, রজন ও কাঠ । রোমানরা পাঁথয়া দখল করে 
নেবার পর থেকে সাইবৌরয়ার সোনা আর ভারতবর্ষে আসত না । তাই ভারতীয়রা 
অনাগত সোনার খেখজ করল । দাক্ষণ-পৃবৰ এশিয়ার ব্যবসার সাফল্য দেখে রোমের 
সঙ্গে বাণিজ্যে ভাটা পড়ার পরও ভারতীয়রা এই অণুলে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে 
লাগল । বাঁণিজ্যস্তরে কেউ কেউ বসবাস শুর? করল । তারপর উপানবেশ গড়ে উঠল । 
থাইল্যাণ্ড, কাম্বোভিয়া ও জাভা অণ্চলের জীবনযান্তার মধ্যে ভারতীয় প্রভাব প্রাবষ্ট 
হয়। এজন্যে ভারতকে সৈনাসামন্ত পাঠাতে হয়নি । এই সাংস্কাতিক বিজয় ছিল 
সম্পূর্ণ শান্তপর্ণ । 

এইযধগের চীনা নাঁথপন্রে দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ায় ভারতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে কন 
তথ্য পাওয়া যায় । এর মধ্যে মেকঙ-: বদ্ধীপ অণ্চলের ফুনান-এর 'বশেষভাবে উল্লেখ 
আছে । ভারতের পূর্ব-উপক্লের বাণিজ্য কেন্দ্ুগীলর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মালয় 
উপদ্বীপেও ছোট ছোট ভারতীয় বস্বাতি গড়ে উঠেছিল । তাম্রীলপ্ত ও অমরাবতশ 
থেকে বর্মা, মাতাবান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতাঁয় বাণিজ্য জাহাজ আসত । দাঁক্ষণ- 
ভারতাঁয় বন্দর থেকে জাহাজ যেত তেনাঁসারম, মালাক্কা ও জাভায় । পশ্চিম-উপক্লের 
বন্দর থেকেও 'কন্ু কিছু বাঁণজয জাহাজ এখানে আসত । 

ভারতাঁয় প্রভাব অবশ্য সর্বন্ন একরকম ছিল না। প্রথমদিকে 'হন্দ্ু ও বৌঁদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে বসবাস শুরু করোছল । ক্লমশ রাজদরবারে 
্রাক্মণ্য পৃজানষ্ঠানে রীতি ও সংস্কৃতভাষা অনসৃত হওয়ার ফলে হিন্দ্ধর্মের প্রভাব- 
বদ্ধ ঘটে। এই অণ্চল থেকে অনেকগযাল বাঁশষ্ট সংস্কৃত লেখ পাওয়া গেছে । নতুন 
ধর্মের সঙ্গে সধংশ্রম্ট ভোঁগোলিক নামও গৃহীত হয়েছিল ॥। যেমন, থাইল্যাণ্ডের 
প্রাচীন রাজধানী আয়থয়ার নামকরণ হয়োছল রামায়ণের নায়ক রামের রাজধানী 
অযোধ্যার নাম অনুসারে । এই অণুলের মতি নিম্ণণের ক্ষেত্রেও ভারতীয় “মতি- 
রাত অনুসৃত হল। কিন্তু এসব সত্তেও স্থানীয় সংস্কাতির মূল চেহারা পাক্টায়নি । 

একটি উন্নত পর্যায়ের সভ্যতা তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর সভ্যতার সংস্পর্শে এলে 
যা হয় এখানেও তাই, হয়োছল । ওই দেশগযীলর 'শাক্ষত ও উন্নত লোকেরা 
ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবত হল। কিন্ত এজন্য দাক্ষণ-পর্ব এশিয়ার দেশ- 
গুলিকে 'বৃহত্তর ভারত" আখ্যা দিলে ভূল হবে । ওই দেশগযীলর নিজস্ব সংস্কীতির 
পার5য় তাদের জীবনের প্রাতক্ষেত্রে ছাড়িয়ে ছিল | যেমন, জাভায় যে রামায়ণ 
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প্রচালত ছিল তাতে মূল রামায়ণের কাঠামোটুকুই ছিল। তার সঙ্গে যোগ 
হয়োছল জাভার পৌরাণিক উপকথা । কাম্বোডিয়ার খমের শাসকদের মধ্যে এরম্বীরক 
শান্তসম্পন্ন রাজার কল্পনা ভারতীয় প্রভাবের আগে থেকেই ছিল, 'কনধু পরে ভারতীয় 
সংস্কীতর সংস্পর্শে এসে তার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে । 

পরবতাঁ শতাব্দীগ্ালতে 'হন্দবধর্মের প্রভাব কমে গেলেও বৌদ্ধধর্ম টি*কে রইল ।& 
বৌদ্ধধর্মের হীনযান মতবাদ সপ্তম ও অঙ্টম শতাব্দীতে দাঁক্ষণ-পূর্ব এীশয়ায় খুব 
প্রচলিত ছিল । একই সময়ে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতেও প্রবেশ করোঁছল । কিনব দুইক্ষেতরেই 
স্থানীয় প্রভাবের পাঁরমাণ এতই বেশি ছিল যে, কাম্বোডিয়ার বৌদ্ধধমেণ র সঙ্গে 
[তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের মিল খংজে পাওয়া কঠিন। রাজসভায় ভারতাঁয় বা চীনা 
রাঁতনীতির ( চীন-সংলগ্ন অণ্চলগণ্লতে ) অনুকরণ চলত । কিন্তু দেশের আর 
সব অণ্থলের সাধারণ মানুষ নূতন আগত প্রথা মেনে নিলেও প্রধানত নিজেদের, 
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখত । 

গুপষগে উত্তর-ভারতে আর্ধ-সংস্কাত স্বীকৃত হয়েছিল__যার একটা ফল হল 
াহ্ধণরা সামাজিক পদমর্যাদায় সংপ্রাতাষ্ঠিত হলেন । পুরনো শস্য গ্রন্থগযীল এইযুগে 
ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিকোণ থেকে পুণাঁলাখত হয়েছিল। গপ্তযূগের পর ব্রাহ্মণদের 
ভামদানের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যে কেবল নিজেদের আর্য-সংস্কাতির 
ধারক ও বাহক মনে করত তাই নয়, শিল্পপদ্ধাতর মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান ভ্রাক্মণদের. 
একচেটিয়া হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণদের ক্ষমতাও অনেক বাদ্ধি পায়। 

আর্ধদের 'পতৃতান্মিক সমাজই ভারতে দৃ়ভাবে প্রচলিত হল । পরবতাঁকালে 
সমাজে নারীর মর্যাদা অবমূল্যায়নের মধ্যে আর্ধ-পূর্ববতাঁ সংস্কৃতির অবয্নানই 
চাহিত হল। এই দুই সংস্কাতির সংঘর্ষে কিন্তু সারাদেশ বা জীবনের সবঙ্ষেননে 
আর্ধ-সংস্কৃতির জয় হয়ান । সমাজের উচ্চ পর্যায়ভুন্ত মানুষের ওপর আর্য-সংস্কাতির, 
প্রভব বেশি হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব তত ব্যাপক ছিল না। একদিকে যেমন 
আর্ধপ্রবাহে সমাজে গরাঁব অবমূল্যায়ন শুরু হল, অন্যদিকে মাতৃর্দেবতা ও উর্বরা 
শান্তর উপাসনা বেড়ে গেল। সমাজের সর্বস্তরে যে আর্ধ-সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটোন 

তার আরেকটি প্রমাণ হল, হিন্ত্ব পৃজাপদ্ধতি প্রায়শই স্থানীয় পৃজাপদ্ধাত দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিল । গগ্তধূগের পরই এ ঘটনা ঘটেছিল । এছাড়া, দক্ষিণ-ভারত ও 
উত্তর-ভারতের পার্বত্য রাজাগযালতে প্রচালত শিবালঙ্গের পূজাও আর্ধ-সংস্কৃতির অঙ্গ 
নয়, যাঁদও উত্তর-ভারতের সমভাঁমিতে আর্য-সভ্যতার রীতনশীত দৃ্ভাবে প্রাতাষ্ঠিত 
ইল। ভারতাঁয় সংস্কৃতিতে দাক্ষিণাঞ্চলের অবদান ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব । এ অবদান 
উত্তর-ভারতের অবদানের সঙ্গে নে এক নয়। 

ও নি এশিয়ায় বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পার্ধকা কালে কালে অন্পষ্ট হয়ে আনে । এখনে| 
র রাজপরিবার সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্তে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করেন । অথচ হাক এ 
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উত্তর-ভারতে গ:্গ রাজবংশ ও তাদের উত্তরস্রণদের ক্ষমতা ও প্রভাবের অবসানের 
সঙ্গে ঘটনার কেন্দ্র সরে গেল দাঁক্ষণাদকে--দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমে এবং আরো 
দাক্ষণে তামলনাদে ৷ এই যৃগের গূরুত্বপূর্ণ ঘটনাগহীল ঘটোছিল 'বঙ্ক-পর্বতমালার 
দাঁক্ষণাদকে এবং সেগহাল কেবল বিশুদ্ধ রাজনৈোতিক ঘটনাই ছিল না। এই যুগের 
প্রধান সংস্কীতগযীলর পারস্পারিক প্রভাবজাত সমন্বয়ও লক্ষ্য করা যায় । অর্থাৎ, 
আর্ধ ও দ্রাবড় সংস্কৃতির মিলন । দাঁক্ষণ-ভারতের 'বাঁভল্ন প্রথা ইত্যাদ এই 
সময়েই আরো গভীরভাবে শিকর গাড়ে এবং বছ বছর ধরেই সেগ্যীল অপারবাঁতিত 
রয়ে যায়। পল্লব রাজাদের যুগে আয-সংস্কীতির আত্তীকরণের (855171118001) 

শেষ পযণয় চলেছিল । তবে, আয"-সংস্কীতর প্রভাব বোশ করে পড়োছিল সমাজের 
উচ্শ্রেণীর মানৃষের ওপর | সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে এর প্রাতিক্রিয়াস্থর্প 

নব নিজস্ব সংস্কাতিতেই নতুন বরে অশকড়ে ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 

সোদক থেকে বলা চলে পল্লবঘ্গে তামিল বোশষ্ট্যের পুনাঁবকাশ ঘটল । ভারতীয় 
সভ্যতায় তার দান কম নয়। আর্ধসভ্যতা গ্রহণ ও বর্জনের পাঁরিচয় পাওয়া যায় 
বাভন্ন ক্ষেত্রে । যেমন, প্রথমাঁদকে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি লেখা 
হলেও পরে তামিল ভাষার ব্যবহার শুরু হল এবং প্রত্ললেখগ্যাল প্রধানত সংস্কৃত 
ও তামিলে লেখা ৷ পাশ্চম-দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগীল উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে 
ভাব বিনিময়ের সেতুর কাজ করে যাচ্ছিল। 'কন্বু এই এ্রীতহাঁসিক ভূমিকার মধ্যে 
'নাঁছ্য়তা ছিল না। এর সংস্পন্ট প্রমাণ মেলে স্থাপত্য । চ্ছাপত্যে দাক্ষিণাত্য 
শৈলা উত্তর-ভারত এবং দ্রাঁবড় শৈলী উভয়কেই নতুন রূপ দেয় । 

দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে এই অগ্চলের ভৌগোলিক রাজ- 
নীতির প্রভাব রয়েছে । সাম্প্রীতক কাল পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত থেকেছে। 
পাশ্চম-দাক্ষণাত্যের উপকূল অণ্চলের পর্বতবেন্টিত বৃহৎ মালভূমি অঞ্চল আর 
তামিলনাদের উর্বরা সমভূমি, এই দুই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সত্ঘর্ধের মধ্যে 
এই রাজনোতিক ধারার জন্ম । পশ্চিমের পর্বতমালা থেকে নদীগুলি বার হয়ে 
প্রবাহিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে ৷ একাঁদকে মালভূমি অণ্চলের রাজ্য ও 
অনা'দকে উপকূল অঞ্চলের রাজ্য, উভয়েই সমগ্র নদীপথটি 'নিয়ন্ণ করতে চাইত। 
[বিশেষত কৃষক ও গোদাবরণী নদ দুটি । আধুনিক অন্ধপ্রদেশের বোক্গ অণ্চল ছিল 
দুই নদীর মাঝখানে । এই অঞ্চলের আধকার 'নয়ে প্রায়ই বিরোধ দেখা দত । 
এই বিরোধ যত না রাজ্যগত, তার চেয়ে বেশ ভৌগোলক। এই কারণে 
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নানা রাজবংশের উত্থান-পতন সত্তেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে সংঘধ 

চলেছিল । 

'হউয়েন সাও বিাস্মত হয়োছলেন এই দেখে যে, যত দাঁক্ষণে যাওয়া যায়, ততই 
চাষের জামর পারমাণ কমে যাচ্ছে । উর্বর বৃহৎ সমভীমর অভাবে কোনো কৃষাঁভান্তক 

সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারোন । স্থানীয় সংগঠনকে 'ভীত্ত করে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে 

ওঠার প্রবণতা দাক্ষণ-ভারতে আদ থেকেই নিয়মিতভাবে দেখা দয়োছল । উত্তরের 

রাজাগযীলর তুলনায় সেজন্যে দাক্ষণ-ভারতে আগেই আণ্াাললক আনুগত্যের 'ভীত্ততে 

রাজ্য গড়ে উঠোছল,এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 
ষণ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর ৩০০ বছর ধরে তিনটি বড় রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে 

সংঘষে লিপ্ত ছিল । রাজ্যগণীল ছিল বাদামীর চাল.ক্য রাজবংশ, কাণ্টীপূরমের 
পল্লাব রাজবংশ ও মদুরার পাণ্য রাজবংশ | সাতবাহনদের রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের 
ওপর বাকাটক রাজবংশ রাজাহ্ছাপন করেছিল । আবার, তাদের রাজোর ভগ্মাবশেষের 
ওপর রাজ্যস্থাপন করল চাল.ক্যরা ॥ বাকাটক রাজাদের সঙ্গে গ[গুদের ঘানম্ঠতা ছিল 

এবং গঞ্ঠদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এদেকুও পতন হল । চালবক্যরা প্রথমে উত্তর-কর্ণা- 

টকের বাতাপখ বা বাদাম অণ্চল ও নিকটবতর্শ অইহোল অঞণলে রাজাস্থাপন করে। 

তারপর উত্তরাঁদকে অগ্রসর হয়ে বাকাটক রাজাদের রাজ্য আধকার করে নেয় । নাসিক 

ও গোদাবরখর ওপরাদকের অংশে বাকাটক রাজাদের রা ছিল । কৃষ্া ও গোদাবরী 

নদশর বদ্বীপ অণ্চলে সাতবাহন রাজের পুর্বদিকের অংশ জয় করে নিয়োছল ইক্ষহাকু 
রাজবংশ তৃতীয় শতকে । পল্লবরা আবার এদের পরাজিত করল । পল্লবরা এছাড়া 
কদম্ব রাজাদেরও হারিয়ে দিয়ে তাদের রাজ্য অধিকার করে নেয় ৷ তাদের রাজা ছিল 
চাল:ক্য রাজ্যের দাক্ষণাদকে । 

পল্লপবদের উপাত্ত সম্পর্কে ধিতর্ক আছে । অনেকের মতে, পল্লব শব্দটি পহ-লব 

( পার্শথয়ান ) শব্দের রূপভেদ এবং পল্লবরা প্রকৃতপক্ষে পাথিয়ার আঁধবাসী । দ্বিতীয় 

শতাব্দীতে শক ও সাতবাহনদের মধ্যে যৃদ্ধের সময়ে পাঁথয়ানরা পঁশ্চম-ভারত থেকে 

দাক্ষণ-ভারতের পূর্ব-উপকূলে চলে আসে । আবার কারো কারো মতে, এরা বোক্গ 

অণ্চলের এক উপজাতি । পল্লব নামাটিকে ঘিরে আবার একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে । 

কাঁথত আছে, এক তরুণ রাজপুন্ন একবার পাতালের এক নাগ রাজকন্যার গেমে 

পড়ে । তারপর রাজকন্যাকে ছেড়ে আসার সময়ে রাজপ-নু তাকে বলে যে, তাদের 

'শশ:টিকে যাঁদ শরীরের সঙ্গে একটি লতা বা পল্লব ধেঁধে ভাঁসয়ে দেয়, রাজপত 

তাকে পরে ওই চিহ, দেখে চিনতে পারবে ও রাজোব কিছু অংশ শিশঃটিকে দিয়ে 

দেবে । রাজকন্যা এই পন্থা অবলস্ন করার ফলে শিশটিকে চেনা খায় 'এবং তাকে 

রাজা দেওয়া হয় । ওই শিশনটিই পল্লব বাজবংশের প্রীতত্ঠাতা | এই কাহনী অন 

যায়শ, পল্লবরা বিদেশ এবং বিবাহ সম্পকেবি মাধ্যমে তারা রাজ্যপ্রতিম্ঠা করোছিল । 

নাগদের গ্ছানশয় শাসকদের প্রতশক হিসেবে ধরা যেতে পারে । তবে এই একই কাঁহনা 
কাম্বোডিয়ার খমেব রাজাদের উৎপাত্ত সম্পকে ও শোনা যায় । সম্ভবত খমের রাজারা 

পল্লবদের কাছ থেকে এ কাঁহন ধার 'নয়োছলেন । খটিনাটি বৃত্তান্ত না জানা থাকায় 
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এই বংশের রাজাদের পক্ষে বানানো বংশতালিকার সাহায্যে উচ্চবর্ণভুস্ত বলে দা'ব 
করা সহজ হয়েছিল । 

পল্লবদের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় প্রাকৃতভাষায় ?লাঁখত প্রত্ললেখ থেকে । পরবতী 
ীলাপগনাল সংস্কৃত ও তামিলভাষায় রাঁচিত । কাণ্ডীপ্রমে পল্লবরা যখন কেবলমান্ত 
ছোট একট রাজ্যশাসন করাঁছল, তখনই প্রাকৃত লাপিগহীল রচিত । পরবতাঁ 'লিপি- 
গল র5নার সময় পল্লবরা সমগ্র তামিলনাদের শাসক । এরাই প্রথম উল্লেখযোগ্য 
তামিল*রাজবংশ । প্রথমদিকের লিপি অনুসারে পঞজ্লবরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অন্যান্য 
বোঁদক অনষ্ঠান করোঁছিলেন। 'কন্ত্ব তৎকালণীন দাক্ষণ-ভারতে এইসব অন,্ঠানের প্রকৃত 
কোলো তাৎপর্য ছিল না তা নির্ণয় করা শস্ত, স্থানীয় আঁধবাসীদের কাছে এদের 
গুরুত্ব কতটা ছল তা বোঝাও সহজ নয়। সম্ভবত অনুভ্ঠানগুঁল আর্য-সংস্কাতির 
'রুদ্কু ছু দিককে গ্রহণ করারই প্রতীক । আর একজন রাজা প্রজাদের প্রচুর লোনা ও 
১ হাজার বলদটানা হাল দান করেছিলেন । এ থেকে ধারণা হয়, ওই যুগের পঞ্লব- 
রাজারা নতুন জাঁমতে চাষবাস শুরু করার উৎসাহী ছিলেন এবং পশনপালনের চেয়ে 
নগদ অর্থ ও কাষপণ্যের দিক থেকে কাষ উৎপাদনই যে লাভজনক, তাও বুঝতে 
বশখলেন । 

পরের দিকের পঙ্লব রাজাদের মধ্যে প্রথম মহেন্দ্র বর্মন € ৬০০-৬৩০ খ্রীস্টাব্দ ) 
তর বংশকে সংপ্রাতষ্ঠিত করে তোলেন । তর সময় থেকে পল্লব রাজবংশ প্রাচীন 
আমল সংস্কৃতির প্রধান পৃড্ঠপোষক হয়ে উঠল । ইনি ছিলেন থানেশ্বরের রাজা হর্ষ- 
বধনৈর সমসাময়িক এবং হর্ষের মতোই ইনিও কাব্য ও নাটক রচনায় 'সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন । এ"র রচিত নাটকাঁট হল-_- “মত্তাীবলাস প্রহসন" । এ*র রাজত্বকালেই 
কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পাহাড়েখোদা পঞ্লব-মান্দির নাঁমিত হয় । তার মধ্যে মহাবলপুরমের 
মান্দরগীলও আছে । প্রথম জীবনে মহেন্দ্রবর্মণ ছিলেন জৈন, কিন্তু পরবতা জীবনে 
সন্ন্যাসী আগ্পারের প্রভাবে তান শিবের উপাসক হয়ে ওঠেন । এই ঘটনায় তামল- 
নাদে জৈনধর্মর ওপর ভবিষ্যতে বড় আঘাত আসে । কাব্য, সংগীত ও মান্দরনর্মাণ 
ছাড়াও এ*র রাজত্বকালে কয়েকটি বড় যদ্ধ হয়েছিল । সংদূর উত্তরাণুলে হের সঙ্গে 
সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয়নি । কিন্তু তর রাজোর পাশৈই তৎকালে প্রাত- 
্ঠত চালহক্য রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী পজ্লবদের অগ্রগাঁত খর্ব করতে আগ্রহাঁ 
ছিলেন । চাল-ক্যও পঙ্লবদের মধ্যে দীর্ঘন্ছায়ী যুদ্ধ চলেছিল । দুই রাজবংশের 
পতনের ওপর পরবতর রাজবংশগুাল পারস্পারক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল । 

পুলকেশী তশর যুদ্ধষামা শুরু করলেন কদম্ব ও গঙ্গা রাজ্যগযীল আরুমণ করে । 
এদের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্যের পর অন্তর অঞ্চল আক্রমণ করে সেখানেও বিজয়ী হলেন । 
এর পর নমণ্দার তরে হর্ষবর্ধনের আর্ুমণ প্রত“তহত করে হর্ষের সেনাবাহনীকে 
পরাস্ত করলেন। তারপর লাট, মালব ও গ,জরাটকে নিজের অধাঁনে আনলেন । 
বাদাঙ্গীতে ফিরে এসে পন্লবরাজা মহেন্দ্রবর্মণের বিরধন্ধে ষদগ্ধষান্রা করে জয়ী হলেন। 
এই জয়ের ফলে পঞ্জবরাজ্যের উত্তরাংশ চাল্ক্যদের দখলে চলে এলো । 

1কন্তু মহেন্দ্রবর্মণের উত্তরাধকারণ প্রথম নরাসংহবর্মণ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ 
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গুনয়ে নষ্টরাজ্য পৃনরুদ্ধারে আগ্রহী ছিলেন। 'সংহলের রাজার সহায়তায় 'তাঁন 
সফলও হলেন । তান ৬৪২ প্রীস্টাব্দে চাল_ক্যরাজে৷র রাজধানশ বাদামী আঁধকার 
করে নতুন উপাঁধ নিলেন 'বাতাপীকোণ্ডা' € বাতাপী-বজেতা )। যুদ্ধে এর 
পরের চালটি চাল.ক্যদের জন্যে তোলা রইল | ইতিমধ্যে পল্লবরা 'সিংহলরাজের 
হৃত ?সংহাসন পুনরবদ্ধারে সাহায্য করতে গিয়ে নৌযহদ্ধে জীঁড়য়ে পড়ল । : 

১২ বছর ধরে চালক ?সংহাসনের উত্তরাধকারী নিবাচন নিয়ে আনিশ্চয়তা চলার 
ফলে যুদ্ধে বরাত ছিল। পল্লবরা তখন সিংহল নিয়ে ব্যস্ত। চাল.ক্যরা তখন রাজ্যের 
এঁক্য বজায় রাখতে ও তাদের অধণনস্হ রাজাদের নিয়ল্লণে রাখতে পযর্যদস্ত হচ্ছে । 
তারপর ৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে পুলকেশীর এক পত্র রাজ্যের মধো মোটামহটি একটা এঁক্যভাব 
ফাঁরয়ে আনতে সমর্থ হলেন । পল্লবদের কাছ থেকে হত অঞ্টল ফিরে পাবার পর 
চালুকাদের শান্ত বাঁ্ধও ঘটল। নর্মদা নদীর উত্তরে চালুক্য রাজ্যের যে অণ্চল ছিল, 
তার শাসনকর্তা ছিলেন মূল পাঁরবারের এক রাজকুমার । তর বংশধররা পরে লাট 
চালুক্য নামে পারাঁচিত হন । তদের শাসত অণ্ুলের নামানুসারেই এই নামকরণ । 
পল্লপবরা ইতিমধ্যে আবার যহদ্ধের জন্যে তোর হচ্ছিলেন । দীর্ঘযুদ্ধের পর পল্লবরা 
আবার বাদামী আধকার করে নিল । কাণ্ীর কাছে পাওয়া এর 'লাঁপর সজশব 
বর্ণনা থেকে জানা যায়, দংপক্ষেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষাত ছিল পরচুর। প্রকৃতপক্ষে এই দুই 
শান্তশালী পুপন্যবাহনীর সংঘর্ষে প্রাতবারই গুচুর প্রাণহানি হয়েছে এবং জয়লাভ 
ঘটেছে সামান্য ব্যবধানে । আঁধকৃত অণুল কেউই বোশদিন দখল করে রাখতে 
পারত না। এ থেকে দৃ"পক্ষের সামারক শান্তর সমতার কথা অনুমান করা যায়। 

অন্যান্য পল্লব রাজাদের তুলনায় দ্বিতীয় নরাঁসংহবর্মণের ৪০ বছর রাজত্বক।ল 
মোটামুটি শান্তপূর্ণছিল। কত এই সদন শেষ হয় খন ৭৩১ খ্রীস্টাব্দে চাল্কা ও 
পঙ্গরাজারা একসঙ্গে পল্লবরাজ্য আব্রমণ করলেন । যুদ্ধে পল্লবরাজ 'নহত হলেন । 
কোনো প্রতাক্ষ উত্তরাধকারণ না থাকায় মল্দীপারষদ পুরোহতদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে রাজবংশের আরেকাট সমান্তরাল শাখাতে উদ্ভুত এক ব্যান্তকে রাজা হিসেবে মনো-' 
নত করলেন । তিনি দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ নামে রাজত্ব করেন | চালকরা পরাজয়ের 
শোধ নিল কান্ট আঁধকার করে নিয়ে । এরপর পজ্লবদের প্রতিশোধ নেবার পালা । 
কিন্বু তার আগেই মাদ;রায় পাগ্যরা যুদ্ধে অবতীর্দণ হল । চাল-কাদের সঙ্গে এদের 
বোশ শন্রুতা থাকলেও এরা পঙ্লবদের প্রতিও সহানুভূতিসম্পল্ন ছিল না। ধচ্ঠ 
শতাব্দীতে পাগ্যরা তামলনাদের দাঁক্ষণাংশের অণুলে যে আধিপত্য স্থাপন করেছিল 
তা বজায় ছিল অনেক শতাব্দী ধরে । অবশ্য এই অণ্টলের ওপর তাদের কর্তৃত্ব কতটা 
তা নির্ভর করত তামিলনাদের রাজাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ওপর । তামিল রাজ- 
বংশগুলিকে বারংবার বিব্রত করলেও তারা কখনো পাগুদের ধ্বংস করতে পারোন । 

দাঁক্ষণের শীস্তগীলর মধ্যে এই ক্রমাগত সংঘর্ষের ব্যাতিক্রম হল পঙ্লব ও চের 
রাজ্যদাটর মৈন্লীর সম্পক । চের রাজ্য ছিল আধ্যানক কেরলের মালাবার উপকূলে । 
ওই রাজ্যে তখন রাজত্ব করত পেরুমল রাজবংশ ॥ চের ও পল্লব রাজ্যের নিকট- 
সম্পকের নানা উদাহরণ আছে । মহেন্দ্ুবর্মণের 'মন্তাবলাস' নাটকাঁট মালাবারের 
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আঁভনেতারা বহুবার আঁভনয় করেছিল । পঙ্লবদের রাজ্যে যেসব সংক্কৃত বিবরণশ 
লেখা হয়োছিল তার মধ্যে “রেল সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া ষায় । অষ্টম শতাব্দীর 
পর থেকে মালাবার উপকূলে পশ্চিমী জগৎ থেকে আরব ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু 
করেছিল । রোমান ব্যবসায়ীরা এদেশে বসবাস করেনি, কিন্তু আরবরা দক্ষিণ-ভারতের 
উপকূল অণুলে প্রথম থেকেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করে দিল । আরবদের 
ব্যবসাকেন্দ্রের জন্যে জামও দেওয়া হয়েছিল । আগের শতাব্দীর খ্রীস্টানদের মতো 
আরবদেরও 1 'চস্থ ধর্মাচরণে কোনো বাধা দেওয়া হয়ান । এখনকার মালাবার মুসাঁলম 
বা মোপলারা এ আরবদেরই বংশধর | এই মৃসাঁলমরা মূলত ব্যবসায়শ সম্প্রদায়ভূত্ত 
হওয়ার ফলে ইসলাঘ ধমপ্রগার নিয়ে মাথা ঘামায়ানি । তাই, চ্ছানীয় আধখাসখদের 
মধ্যে মিশে যেতেও শ্দর অসুবিধে হয়নি । 

আগের শতাব্দীতে -ারব সেনাবাহনশ পারস্য জয় করে এবং জোর করে বহু জর- 
থস্ট্র ধর্মাবলম্বীদের £ সলামে ধর্মান্তরিত করে। অন্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
অনেক পারাঁস সমদদ্রপ" ও উপকৃলপথ ধরে পশ্চিম-ভারতে পালিয়ে আসে । 
সেখানে তাদের আশ্রয় শেন চালুক্য রাজারা । এরা এখানে বাবসা-বাণিজ্য শ,রু 
করে এবং এরাই বঠমান পারাঁস সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ । 

ইতিমধ্যে চাল;কারাজ্যের পশ্চমাংশে আরব আরুমণের আশংকা দেখা দিল । 
অঞ্টম শতাব্দীতে আরবরা 1সন্ধু প্রদেশ আঁধকার করে চালুক্য রাজা আক্রমণের চেষ্টা 
করোছল । লাট চালকরা আরবদের অগ্রগাঁত রোধ করে ও সেই অবসরে দাঁক্ষণ- 
ভারতের রাজারা অপ্র সংগ্রহের সুযোগ পেলেন । আরবদের ভয় আপাতত কেটে 
গেলেও চাল:কাদের অন্য বিপদ দেখা দিল । তাদের রাজ্যের অন্তর্গত সামন্তরাজা 
দান্তদর্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন । তর বংশধররা ধারে ধারে চালক্যদের উৎখাত 
করে নতুন রাজবংশ স্থাপন করলেন-_ রাশ্ট্রক্ট রাক্রবংশ । পকুলবরা আরো ১০০ 
বছর রাজত্ব করলেও নবম শতাব্দীতে তাদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল । শেষ পঞ্লব- 
রাজা এক সামন্তরাজার পুত্রের হাতে নিহত হন। 

রাষ্টকট রাজ্য প্রাতবেশী রাজ্যগযীলির দুর্বলতার সুযোগে প্রাতিপাস্তশাল? হয়ে 
উঠোছল । পঞ্লবদের তখন শেষ অবস্থা, তাদের উত্তরাধিকারী চোল রাজারা তখনো 
সংঘর্ষের মধ্যে আসেনাঁন । উত্তর-ভারতে এমন কোনো শান্তশালন রাজ্য ছিল না-_ 
যার পক্ষে উত্তর-দাক্ষিণাত্যে মাথা গলানো সম্ভব ছিল । রাশ্ট্রকৃটদের ভৌগোলিক 
অবস্থানের জন্য প্রায়শই উত্তর ও দাঁক্ণণ ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যগ্াঁলর সঙ্গে বন্ধৃত্ব 
বা শন্রুতা চলত । রাষ্ট্রকূটরা কনোজের রাজননীতিতে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতো এবং 
তা করতে গিয়ে অনেকবার তাদের যংদ্ধযাত্র। ক: "ড হ্য়োছল । কেবল একবার, দশম 
শতাব্দীর প্রথমাধে তারা অল্পদিনের জন্যে কনৌজ অধিকার করে নিয়েছিল । 

সবচেয়ে উঞ্জেলখযোগ্য রাষ্ট্রক্ট রাজা বোধহয় ছিলেন অমোঘবর্য ॥। তশর দীঘ 
রাজত্বকাল € ৮১৪-৮০ শ্রীস্টাব্দ ) সামারক সাফল্যের জন্যে স্মরণীয় নয় । কিন্তু এই 
সময়েই জৈনধর্ম ও স্থানীয় সাহত্য রাজকীয় আনুকল্য লাভ করে । অমোধবর্ষের 
সমস্যা ছিল কয়েকজন সামন্তরাজাকে নিয়ে ষশরা প্রায়ই বিদ্রোহ? হয়ে উঠতেন ॥ 



দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগালিতে সংঘর্ষ | ১২৯ 

চাল্ক্যরা তখন সামন্তরাজায় পর্যবাঁসত হয়ে আবার নতুন করে রাজ্যচ্ছাপনের 
চেষ্টা করাছল। শেষ পর্যন্ত তারাই আবার রাম্ট্রক্ট বংশকে উৎথাত করে 
সংহাসন পুনরধিকার করে নিল। এছাড়া, তামলনাদের শান্তশালশ চোল 
রাজাদের কাছ থেকেও রাম্ট্রক্টদের ভয় ছিল। দশম শতাব্দীর প্রথমাধ পর্যন্ত 
রাম্ট্রকৃটদের প্রাতপাত্ত ছিল তুঙ্গে । একজন রাজা “কাণ্সী-বজেতা' উপাঁধ গ্রহণ 
করেছিলেন । তবে এই দাব বোৌশাদন টেকোন। দশম শতাব্দীর শেষদিকে 
কাণ্নী ও চাল-ক্যরাজারা মাঁলতভাবে রাষ্ট্রকূট বংশের পতন ঘটালেন । চালক্য 
রাজবংশের দ্বিতীয় ধারা রাস্ট্রকূটদের রাজাশাসন করতে শুরু করল । 

1বাভন্ন রাজবংতুশর মধ্যে ঘন ঘন উখান-পতনের কারণ ছিল এই যে, প্রত্যেকেই 
রাজনশীতক ও সামারক 'দিকে 'দিয়ে প্রায় সমশান্তসম্পন্ন ছিল ! রাজ্যের শাসন-ব্াবচ্ছা 
যথেহ্১ কেন্দ্রীভূত ছল না। গ্রাম ও'জেলার শাসনকাজে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ 
হস্তক্ষেপ ঘটত না। এই স্থায়ত্ুশাসন বেশি করে প্রচলিত ছিল তামলনাদে । 
পশ্চিম-ভারতের তুলনায় বহু শতাব্দী ধরে এখানে এই ব্যবচ্ছা চলেছিল । এই 
প্রসঙ্গে 'অধগন রাজা” কথাটি শুধু রাজনোৌতিক আনহগত্য স্বীকারের ক্ষেত্রে প্রযোজা 
হতে পারে, তার অথনোতিক দকটা সব সামন্তরাজার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য 
ছিল না। সামন্ততান্পিক ব্যবস্হা ও “সামন্ত শব্দের স্বাভাঁবক সংজ্ঞা প্রচালত 
হয়োছিল আরো পবে । 

রাজশান্তর উৎস দৈব এবং তা বংশ পরম্পরায় ভোগ্য, পল্পবদের এই মত ছিল। 
তারা দাব করত, ভগবান ব্রচ্মা থেকে তাদের উৎপত্তি । একবার অবশ্য প্রত্যক্ষ 
উত্তরাধকারীর অভাবে রাজাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। তবে ঘটনাটিকে 
অভূতপূর্ব বলে মনে করা হয়নি । রাজারা বড় বড় উপাঁধ গ্রহণ করতেন । এর মধ্যে 
কিনব কিছু, যেমন 'মহারাজাধরাজ' উপাঁধিটি উত্তর-ভারত থেকে নেওয়া । এছাড়া 
স্হানীয় নিয়মানুসারে উপাধি ছিল “ধর্মমহারাজাধিরাজ' (যান রাজাদের মহান 
আধরাজ এবং 'যাঁন ধম্ণীবধান অনুযায়ী শাসন করেন ) কিংবা “অগিত্তোম-বাজ- 
পেয়-অশ্বমেধ যাজণী (অর্থাৎ যান ওই তিনটি যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন )। শেষোল্ত 
উপাঁধটি মনে হয় যেন বোদক ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করে নেওয়ার সচেতন ঘোষণা । 
শাসনকাজে রাজাকে সাহায্য করতেন মন্ত্রীপরিষদ । পল্লবযুগের শেষভাগে মল্মী- 
পারষদ রাজোর নশীত-নিধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠোছলেন। কয়েকজন মন্ত্রীর প্রায় 
রাজকীয় উপাধ ছিল ও এরা হয়তো প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামন্তরাজা । 

তামিলনাদে প্রদেশগযীলির শাসনভার ছিল আবার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীর 
ওপর । প্রদেশ-শাসক উপদেশ ও সাহাব্য পেতেন জেলার ভারপ্রাণ্ত কর্মচারীদের 
কাছ থেকে | জেলা কর্মচারশরা মৃখ্যত উপদেশক হিসেবে স্হানীয় স্বায়শাসন 
সম্পার্কত প্রাতষ্ঠানগুলির গঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতেন । উত্তর-ভারতের 
তুলনায় দাক্ষণ-ভারতেই এই ধরনের ব্যবস্হা এই যুগে বেশি প্রচলিত ছিল । এই 
প্রতিষ্ঠানগাীল সংগঠিত হতো বর্ণ, পেশা, ধর্ম ইত্যা দর স্হানীয় সম্পর্ককে ভিত্তি করে। 
শাসন পাঁরচালনার জন্যে নানাধরনের সভা ডাকা হতো । এই সভায় সমবায় সংঘের 
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সভ্য, কাঁরগর, ছাত্র, সন্ন্যাস ও পুরোহিতদের ডাকা হতো । এছাড়া গ্রামেও এই- 
রকম সভা হতো । বড় সভা হতো বছরে একবার, কিন্তু নীত কার্ধকর করার জন্যে 
ছোটখাটো সভা প্রায়ই ডাকা হতো । উপযন্ত লোকদের নিয়ে ছোট ছেটে গোষ্ঠী 
গঠন করা হতো এবং তারা সনিঁদষ্ট কাজের দায়ত্ব 'নিত। এ ছিল আধুনিক 
কমিটির মতো । 

গ্রামে শাসন পাঁরচালনার ভার ছল সভার ওপর । সেচ, কীষ, অপরাধশীকে 
শাস্তদান, জনগণনা ও নাথপন্ন রাখার দায়ত্ব ছিল এই সভার ওপর | ছোট অপ- 
রাধের জন্যে গ্রামেই বিচারের ব্যবস্হা ছিল । এর চেয়ে উচুস্তরে, শহরে ও জেলায় 
শাঙ্গনের দায়ত্ব ছিল রাজকর্মচারীদের ওপর । তাছাড়া রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ 
বিচারক । সভা ছাড়াও গ্রামের সব আঁধবাসীকে নিয়ে গাঠত হতো--উরর । সভা 
ও উরর পরামর্শ করে কাজ করত । এরপর জেলাঁভান্তক গোষ্ঠীর নাম ছল নাড়। 
যেসব গ্রামে কেবল ব্রাক্ষণদেরই বাস 'ছিল, সেখানে 'বাঁভল্ন সভা ও গোষ্ঠীর কাজের 
বিবরণ পাওয়া যায় । তা থেকে সন্দেহ হয়ঃ কেবল ব্রাহ্মণ অধ্যাষত গ্রামেই স্বায়ত্ত- 
শাসন প্রচালত ছিল । অন্রাঙ্গণ প্রধান গ্রামে স্বায়ত্তশাসন গ্রচাঁলত থাকলে নাঁথপন্ত 
[নশ্চয়ই পাওয়া যেত। তেমান আবার একথাও মনে হয়, একই অঞ্চলের বাভন্ন 
গ্রামে 'বাভন্ন শাসনরীতি কেন থাকবে, - 'বাশেষত যখন একটা শাসননীত সফল 
প্রমাণিত হয়েছে । গ্রামনভা ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন গ্রামপ্রধান । 

দাঁক্ষণাত্যের আরো উত্তরাণলে স্থায়ন্তশাসন ছিল কম । চালহক্যরাজ্যে রাজকর্ম- 
চারীরা দৈনান্দন শাসনকাঙ্গে বেশী জাঁড়য়ে ছিলেন । এমনাক গ্রামশাসনেও তাদেরই 
ভামকা ছিল বোঁশ । গ্রামে সভা ছিল বটে, কিন্তু তা রাজকর্মচারীর অধানে কাজ 
করত । গ্লাম-প্রধানেরও প্রকৃত ক্ষমতা ও দাঁয়ত্ব ছিল সামান্যই । অঙ্টম শতাব্দীর পর 
থেকে দাঁক্ণাত্যের রাজারা শাঁসত অণ্চল বিভাগের কাজে দশামক পদ্ধাত অনুসরণ 
করা শুরু করেন। দশটি গ্রাম বা দশটির কয়েকগুণ সংখ্যার গ্রাম নিয়ে জেলা গঠিত 
হতো । বারো গ্রামকে একক করে তার কয়েকগুণ সংখ্যা নিয়ে গঠিত অগ্চলের 
কথাও জানা গেছে, তবে সেগ্াল সংখ্যায় কম । 

রাজা ছিলেন জার মালক । তান তীর ব্রাহ্মণদের জামদান বা কর্মচারীদের কর 
আদায়ের আঁধকার দান করতে পারতেন । অথবা জামদার ও ছোট চাষীদের "দিয়ে 
জাম চাষ করাতে পারতেন । তবে 'দ্বতীয়াটই বেশ প্রচালত 'ছিল। রাজার নিজস্ব 
জাঁমগহীল বর্গাদারদের সাহায্যে চাষ করা হতো । সাধারণ জাঁমর মালকেরা জাম 
1কনতে পারত এবং তার ফলে জাঁম বিক্রয় বা দান করার আঁধকারও তাদের "ছিল । 
কর্মচারীদের যে রাজস্ব দান করা হতো, তা ছিল বেতনের বিনিময়ে ৷ ওই রাজস্থ 
থেকে রাম্টীকে সেনাবাহনী বা রাজস্ব কিছু দিতে হতো না। সৌঁদক থেকে «ই 
ব্যবস্হার সঙ্গে নিয়মিত “ফউডাল' ব্যবস্হার পার্থক্য আছে। 

গ্রামের মর্যাদা নির্ভর করত কর সম্পর্কিত চুক্তির ওপর, যা তিনটি বিভিন্ন রকমের 
হতে পারত : (ক) সবচেয়ে বোশি সংখ্যায় ছিল সেই ধরনের গ্রাম, যেখানে অনেক 
বর্ণের মানুষের বাস ছিল, তারা রাজাকে কর দিত ভ্মরাজস্বের আকারে । 
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€খ) সংখার কম ছিল ব্রহ্গদেয়' গ্রাম, এইসব গ্রামে হয় সমস্ত শ্রাম নয়তো জমি 
এক বা একাধিক ্তাঙ্গণকে দান করা ছিল । ্রাঙ্গাণদের কোনো কর 'দতে হতো না 
বলে এই গ্রামগ্লি বেশি স্মদ্ধশালী হতো । এছাড়া কোনো গ্রামে যাঁদ কেবল 
ব্রা্মণদেরই বাস হতো, গ্রামের জাম 'অগ্রহর" দান হিসেবে ব্রাহ্মণদের দিয়ে দেওয়া 
হতো । এখানেও রাজাকে কোনো কর দিতে হতো না । তবে ব্রাহ্মণদের ' ইচ্ছে হলে 
স্হানীয় লোকদের অবৈতানক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারত । গে) আর ছিল “দেবদান! 
গ্রাম, এগুলি অনেকটা প্রথমাঁদকের গ্রামের মতোই ছিল । কেবল গ্রামের খাজনা জমা 
হতো মান্দরে । রাজকোষে কোনো কর দিতে হতো না । মান্দর পারচালকরা মান্দরের 
কাজের জন্যে কিছু কিছু গ্রামবাসীকে 'নয়োগ করতেন । পরের যুগে মান্দরগ্ালই 
গ্রামজীবনের কেন্দ্র হয়ে ওঠায় এই ধরনের গ্রামগ্ল বোশ গুরত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 
পঞ্লবষুগে প্রথম দুই ধরনের গ্রামই বেশি ছিল । 

গ্রাম অর্থে বোঝাতো গ্রমবাসীদৈর বাঁড়, উদ্যান, সেচের জন্যে প্রধানত পুকুর বা 
কুয়ো, গোশালা, পাঁততজ্বাম, সাধারণের জাম, গ্রামের চারপাশের বনভূগম, ছোটনদণ, 
মন্দির, মান্দরের জাম, শ্মশান এবং শুকনো ও সেচগ্রাপ্ত জাম। এর মধ্যে অন্তভূ্ত 
ছিল এমন জাঁম- যা গ্রামসাধারণের যৌথ সম্পার্ত আর যা বিশেষ বিশেষ কাজে 
ব্যবহত হতো । যেমন-- ধানমাড়াইয়ের জমি | ধান ছিল প্রধান ফসল | ধান দিয়ে 
বানময় শ্রথতয় বেচাকেনা চলত ॥ আবার, ধানের উৎপাদনে যখন উদ্বৃত্ত থাকত তখন 
তার ব্যবহার হতো বাঁণাঁজ্যক ( (:01117210181 ) শস্যরূপে ॥ এছাড়া, নারকেলের 
চাষও হতো প্রচুর । নারকেল নানাভাবে ব্যবহার হতো । তাছাড়া, বাহর্বাণিজ্যের 

উদ্দেশ্যে তাল ও নুপারীর চাষও হতো । আম ও কলাগাছের বাগান ছল অনেক ॥ 
তৃলোবীজ ও আদাজাতীয় ঝাঝালো বাঁজ থেকে পাওয়া তেলের প্রচুর চাঁহদা ছিল । 

শুধু দাঁক্ণ-ভারতেই এক বিশেষ ধরনের জাম ছিল, যার নাম-_- 'এরপান্ত*, অর্থাৎ 
পুকুরজাম । এই জমি গ্রামের ব্যান্তরা দান করত এবং এই জমির শস্য 'িক্লী করে 
গ্রামের পুকুর সংরক্ষণ করা হতো । বোঝা যাচ্ছে, গ্রামগযীল সেচের জন্যে পৃকুরের 
জলের ওপর নির্ভর করত ॥ বৃঁষ্টর জল পুকুরে ধরে রেখে গ্রীন্মের সময়ে ওই জলে 
সৈচের কাজ চলত । গ্রামের সমস্ত লোকের শ্রম দিয়েই পুকুর তোর হতো । পুকুরের 
পাড় ইট বা পাথর 'দয়ে বাঁধয়ে দেওয়া হাতো। সমস্ত চাষীই সেচের সাধে পেত । 
পুকুরের সংরক্ষণ স্বভাবতই বব প্রয়োজনীয় ছিল । পল্লবধ,গের প্রায় সব 'শিলা- 
1লাঁপতেই' পুকুরের সংরক্ষণের জন্যে গ্রামবাসীর কাজকর্মের কথার উল্লেখ আছে। 
পুকুরের পরই গুরত্বপূর্ণ 'হিল কুয়ো । পুকুর বা কুয়ো থেকে খাল কেটে সেচের জল 
নিয়ে যাওয়া হতো । মাঝে মাঝে সুইস গেট রেখে জলের স্তর ও উৎসের কাছে 
জলের প্লাবন 'নয়ন্্ণ করা হতো ॥ সেচের জল বণ্টনের কড়াকাঁড় তদারকণর জন্যে 
গ্রামে 'বশেষ কাঁমাট থাকত । 'নি্্ট পরিমাণের চেয়ে বোশ জল নিলে চাষীকে 
আলাদা কর 'দিতে হতো । 

জাঁমদানের সময়ে তাম্রফলকে তার 'ববরণ লেখা হতো । কিছু তাম্ফলক এখনো 
অক্ষত আছে ও তার মধ্যে জাঁমর কর ইত্যাঁদ সম্পারত তথ্য পাওয়া যায় । গ্রামে 
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দু" ধরনের কর ছিল । রাজাকে উৎপন্ন ফসলের এক-ষগ্ঠাংশ থেকে একন্দশমাংশ 
পারমাণ দিতে হতো কর হিসেবে । গোটা গ্রামের কর একসঙ্গে সংগ্রহ করে তা রাজ- 
কর্মচারীকে 'দয়ে দেওয়া হতো । আরেক ধরনের স্হানীয় কর ছিল । তা গ্রামেরই 
নানা প্রয়োজনে ব্যয় হতো । যেমন, সেচের খালের সংস্কার, মন্দিরের সাজসজ্জা 
ইত্যাদি । রাজাকে দেয় ভাঁমকরের পাঁরমাণ বোশ ছিল না। তা ছাড়াও ভারবাহণ 
পশ?, মদ, বিয়ের উৎসব, কুমোর, স্যাকরা, ধোপা, তাত, মহাজন, পন্নবাহক ও 'ঘি- 
এর কারিগরদের ওপরে আলাদা কর বসত । করের পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। তবে সবাকন্কুর জন্যে একরকম কর ছিল বলে মনে হয় ন,॥ রাজ- 
কোষের আঁধকাংশ অর্থ আসত গ্রামাণলের 'বাঁভল্ব কর থেকে । ব্যবসাবাণজা বা 
শহরের 'বাভন্ন প্রাতজ্ঠানের ওপর বিশেষ করধার্য করা হতো না। 

তাণ্রফলকে জামদান সম্পর্কে কি লেখা থাকত, তার একটি বিবরণ উদ্ধৃত করা 
হচ্ছে । পাঁগুচেরীর কাছে একটি গ্রামে ১৮৭৯ সালে তাম্রফলকটি পাওয়া যার । 
এগারোট ফলক একাঁট তামার আগঙুটায় আটকানো ছিল । দুই প্রান্তে রাজকাঁয় 
শীলমোহরে ষশড় ও লিঙ্গ ( পল্লবদের প্রতাঁক ) উৎকীণ* ছিল । রাজা নাঁন্দ-বর্মণের 
৭৫৩ শ্রীস্টাব্দে একট গ্রামদানের বিবরণ এতে পাওয়া যায় ॥ প্রথমেই রয়েছে সংস্কৃত 
ভাষায় রাঁচত প্রশাস্ত । তারপর তাঁমল ভাষায় দান সম্পকে বিশদ ববরণ আছে । 
পাঁরশেষে রয়েছে সংস্কৃত শ্লোক । নিচের উদ্ধাতিটি তামিল ভাষায় লেখা অংশ থেকে । 
উল্লেখযোগা যে, এই দানপন্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশগ্লি সংস্কৃত ভাষায় 
লেখা হয়ান 1-- 

উপর্ধ্যস্ত প্রশাস্তর রচাঁয়ত। 'ন্রীবন্রম । উত্ত আদেশটি রাজার ়াজত্বকালের দ্বাবিংশ 
বধে সাঁচত। ব্রহ্ম যুবরাজের অনরোধে প্রান্তন ভূস্বামণীদের উৎখাত করে এবং 
ঘোরশর্মনকে দানের অছি নিষুস্ত করে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের দেশের কোড়ু- 
কল্লি গ্রাম ভারদ্বাজগোন্ীয়, ছান্দোগ্যস্ত্রানঃসারী, প্যান-নিবাসী শোতরঙ্গসোমায়- 
জনকে ব্রহ্মদের হিসেবে দান করেন । দেবগৃহ ওরব্রাঙ্গণদের পূর্বে দেওয়া দান ও 
কৃষকদের আবাসের দহ' পত্তি জমি এই দান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । রাজার 
এই দানের আদেশ দেখে আমরা গ্রামবাসীরা গ্রাম সীমানাগ্ীলর কাছে 'গিয়ে- 
ছিলাম, যে সীমানা নাড়ু (জেলার)-র প্রধান ব্যাস্ত দেখিয়ে দিয়েছিলেন, গ্রামাটকে 
দক্ষিণাঁদক থেকে বামাঁদক ধরে ঘুরে হেটে দেখলাম এবং লতাগুল্ম রোপণ করে 
তার চারাদকে পাথর রেখে দিলাম । এই গ্রামের সীমান্ত হল-_ পূর্ব সীমান্ত পলাই- 
যুরের সীমান্তের পশ্চিমে, দাঁক্ষণ সীমান্ত পলাইযুরের সীমান্তের উত্তরে, পশ্চম 
সীমান্ত মানরপকম ও কোজ্লিপকম-্এঞর সশমান্তের পূর্বে ও উত্তরসণমান্ত ভেলি- 
মানাজ্ল;র-এর সীমান্তের দাক্ষণে | 
এই চার সীমান্তের মধ্যবতরশ যে শুক ও সিন্ত জাম আছে ও যেখানে কচ্ছপ ও 
গোসাপের বাস, সেই জাম গ্রহীতারা ভোগ করবেন । তিরাইয়ানের পুজ্কারিণী, 
সেজারাউ ও ভেতলা নদী থেকে জল আনার জন্যে খাল খননেরও অধিকার 
থাকবে ।*""যশরা এইসব খালে পান্ন ডুবিয়ে ক্রুংবা খাল থেকে নালা কেটে জল 
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নেবেন, রাজাকে সেজন্যে জারমানা দিতে হবে । গ্রহীতা ও তার বংশধররা বাসগৃহ, 
বাগান ইত্যাদি ভোগ করতে পারবেন এবং নতুন গৃহও পোড়ামাটির টাঁলর শালা 
নির্মাণ করতে পারবেন ৭ এই সীমান্ত মধ্যবতাঁ জমির ওপর সমস্ত কর রেহাই 
দেওয়া হল । তেলের ঘানি, তাত ও কয়া খননকারাঁদের ওপর দেয় করও রেহাই 
দেওয়া হল । আরো যা যা করম্ন্ত থাকবে তা হল-_ ব্রাহ্মণ ও রাজাকে দেয় 
ভাগ, শেঙ্গোদ লতার অংশ, কজ্লাল (ডুমূর ) ও কান্ত; গাছের অংশ, শসা- 

বীজের অংশ, গ্রামপ্রধানকে দেয় অংশ, কুন্তকারের অংশ; ধানমাড়াইয়ের অংশ, ঘি- 
এর মূলোর অংশ, বস্মমূলোর অংশ, বস্বের ভাগ, শিকারী, পন্নবাহক, নদ", ঘাস, 

গরু, ষশড়, জেলার ভাগ, সুতো, ভূতা, তালগুড়, মন্ত্রী ও [হসাবরক্ষককে দেয় 

জারমানা, জলপদ্ম চাষের কর, লন ভাগ, স্পাঁর ও তালগাছ সমেত অন্যান্য 

পুরনো গাছের গধাঁড়র এক-চতুথণাংশ'' 

স্হানণয় শাসকবৃন্দ, মান্মিগণ ও সাঁচবদের তির এই দান করা গেল 1১ 

গাঙ্গেয় সমভূমির মুতো বিস্তৃত চাষের জাঁম দক্ষিণ-ভারতে ছিল না । তাই, পল্লব 
ও চাল.ক্যরা জমি থেকে বেশি কর আদায় করতে পারেনি | ব্যবসা-বাণিজ্যও এমন 
ছু উন্নত ছিল না-_যা থেকে প্রচুর কর আদায় সম্ভব হতো । রাজকোষের এক 
ধবপুল অংশ ব্যয় হতো সেনাবাহনপর প্রয়োজনে ৷ সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে কর 

আদায় হতো বটে, কিনব তার ওপর তেমন ভরসা করা যেত না । রাজারা সেনা- 

বাহনণকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখারই পক্ষপাতী লেন । সেনাবাঁহনীতে ছল 

পদাতিক, ঘোড়সওয়ার ও অল্প কয়েক রণহস্তাঁ ৷ রথের ব্াবহার কমে এসেছিল । 

তাছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের সময়ে রথ কোনো কাজে আসত না। অশ্বারোহ? 

বাহিনগ পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের পক্ষে আদর্শ হলেও তার ব্যয় ছিল প্রচুর । ঘোড়ার 

সরবরাহ "ছিল অপ্রতুল আর পাশ্চম এশয়া থেকে ঘোড়া আমদানি ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার 

খছল | প্রয়োজনে সামারক কর্মচারীদের অসামরিক কাজেও নিয়োগ করা হতো । ভবে 

সাধারণত সামারক ও অসামারক কাজের স্প্ট ব্যবধান ছিল । পঙ্লবদের আমলে 

নোৌবাছিনগও গঠিত হয়েছিল এবং মহাবলশপুরম্ ও নাগপাভ্তনম-এ দি বন্দর 

নমত হয়েছিল । অবশা পরে চোলদের আমলে দক্ষিণ-ভারত যে নৌশান্তর আঁধকারণ 

হয়েছিল সে তুলনায় পঙ্লবদের নৌবাহনশ ছিল সামান্য । 

যুদ্ধাবগ্রহ ছাড়াও পঙ্লবদের নৌবাহিনগফে অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হতো । 

দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ার সঙ্গে সামযদ্রুক বাঁণজ্যে নৌবাহিনশ দাহাষ্য করত । দক্ষিণপর্ব 

এশিয়ায় তখন তিনটি প্রধান রাজ্য ছিল £ কন্বোজ ( কম্বোিয়া ), চম্পা ( আন্নাম ) 
ও শ্রীবজয় (দাক্ষণ-মালয় উপদ্ধীপ ও সমান্রা )। ভারতের সঙ্গে রাজ্যগযীলর নিয়ামত 

যোগাযোগ ঘটত দাঁক্ষণ-ভারতায় বাণকদের মাধ্যমে | পাঁচম-উপক্লে পাশ্চাত্যের 

সঙ্গে বাঁণজোর ব্যাপারটা ক্রমূশ বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছিল । এই: বিদেশীরা 

আধকাংশই ছিল আরব এবং এরা উপকূল অঞ্চলে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল । 

-'রতশয় বাঁণকরা বিদেশে দ্রব্যসামগ্র পৌছে দেওয়ার বদলে সরবরাহকারীর কাজই 
করতে লাগল বোঁশ। পাশ্চাতোর সঙ্গে প্রতাক্ষ যোগাযোগ কমে গিয়ে আরবদের 
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মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রইল । তবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সাংস্কাতিক যোগা- 
যোগ বেড়ে উঠল । এই অঞ্চলের রাজারা পঙ্জবদের স্হাপত্যরীত ও তাঁমিলালপি 
নিজেদের রাজ্যেও ব্যবহার শুর করলেন । এই অণ্চলের যে সংস্কীত দাঁক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়াকে প্রভাঁবত করেছিল তাতে তামিলনাদের দান উদ্েখযোগ্য ৷ 

দাঁক্ষণ-ভারতে আর্ধ-সংস্কৃতির প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিল সমাজের 
ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ সম্মান ॥ পল্লব রাজাদের সময়কার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগীলির মধ্যে 
আর্ধপ্রভাব দেখা গেছে । এই যুগের গোড়ার দিকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল বৌদ্ধ ও 
জৈনদের ওপর | কিন্ত ক্রমশ এই দাঁরত্ব চলে গেল ব্রাঙ্ণদের হাতে । জৈনদের ধমপঁয় 
সাহত্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত ছিল । কিন্তু দাক্ষণাতে; আসার পর তামিলের 
ব্যবহারও শুরু হল । জৈনধর্ম খুবই জনপ্রিয় ছিল । কু পরবতর্শ শতাব্দশগ্ীলতে 
'হন্দ্ধর্মের সঙ্গে প্রাতযোগিতার ফলে লৈনধর্মারলমাঁদের সংখ্যা কমে গেল । তাছাড়া, 
প্রথম মহেন্দুবর্মণ জৈনধর্মে আস্হা হারিয়ে শিবভন্ত হয়ে উঠলেন । এর ফলে জৈনরা 
রাজকীয় সমর্থন থেকেও বাত হল । জৈনরা মাদুরা ও কাণ্থীতে শিক্ষাকেন্দ্র এং 
শ্রবণবেলগোলাতে ধর্মকেন্দু গড়ে তুলোছিল। কিন্তু অধিকাংশ জৈন সন্নঢাসীই পাহাড় 
ও অরণ্যের মধ্যে নির্জনবাসই পছন্দ করতেন । এর মধ্যেও সবচেয়ে সন্দর জায়গাটি 
ছল পদুক্বোট্রাই-এর 'সিত্তাল্লাভাসাল-এ | সেখানে দেওয়ালে অশকা সমন্দর ছবি 
এখনো দেখতে পাওয়া যায় । 

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্হার কেন্দ্ুবিন্দ্ব ছিল মঠগনাল । কাণ্ডী অণ্চলে কৃষ্ণা ও গোদাবরী 
নদীর মধ্যবতণ উপত্যকায় ও নেলোর জেলায় এই সবগহীল অবাস্হত ছিল । বোগ্ধ 
শিক্ষাকেন্দ্ে বৌদ্ধধর্ম বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হতো । বিশেষত এই যুগে বৌদ্ধ ও 
'হন্দ্রধমের তত্ব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়োছিল । তক্যুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের অবশ্য তখন 
হারবার পালা । রাজকীয় আনুকূল্য পেয়ে 'হন্দব ধর্মপ্রচারকরা শান্তশালণ হয়ে উঠল । 

1হন্দব শিক্ষাকেন্দ্ুগীলি সাধারণত মান্দরের সঙ্গে যুস্ত থাকত । প্রথমদিকে শিক্ষা 
প্রীতষ্ঠানে প্রবেশাধিকার ছিল “'দ্বজ' হিন্দুদের । ক্রমশ এগহাল কেবল ব্রাঙ্গণদেরই 
শিক্ষাকেন্দ্ে রূপান্তারত হল এবং কেবল উচ্চশিক্ষারই বাবস্হা রইল । অনেক নেনে 
শিক্ষাকেন্দুগ:িল ব্যবসায়ীদের সাহায্য পেত । রাজকীয় আনুকূল্যের ফলে শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠানগযীলতে রাজনীতির অন-প্রবেশ হল । প্রাতি্ঠানগ্ীল হয় রাজার সমর্থক, 
নয়তো রাজপারবারের 'িন্ৃব্ধ সদস্যদের সমর্থকদের কেন্দ্র হয়ে দাড়ালো । কাণ্টার 
1বশ্বাবদ্যালয় নালন্দা বশ্বাবপ্যালয়ের মতোই খ্যাতি পেয়েছিল । এছাড়া ছিল আরো 
কয়েকাঁট সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র ।* অস্টম শতাব্দীতে মঠগযাল জনাপ্রয় হয়ে উঠল । মঠে 
শিক্ষাকেন্দ্রু ছাড়াও বিশ্রামকেন্দ্রু ও ভোজনালয় থাকত | ফলে যে মঠ যে ধর্মের দ্বারা 
প্রভাবত, সেই ধর্মের প্রচারও হতো । তীর্থস্হানের মঠগহীলতে বহু তাঁর্থযান্রী আসত 
ও রশীতমতো ধর্মালোচনা চলত ॥ 

* পত্তির কাছে ব্রাঙ্গণ ছাত্রদের জন্ঠে যে আবাসিক শিক্ষা! প্রতিঠানটি ছিল, তার বায়নির্বাহ 
হতে! রাজ। নৃপতুঙ্গের-এর কর্মচারীর দান কর তিনটি গ্রাম পেকে । এখানে অত্যন্ত রক্ষণশীল 
ধরনের পিক্ষ। দেওয়া! হতে। | এন্সিয়িরাস মঙ্দির-শিক্ষাকেন্দ্রে ৩৪৩ জন ছাত্রকে অবৈতনিক শিক্ষা 

দেওয়া হতো ও ১০ বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 
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এইসব শিক্ষাপ্রাতচ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ৷ তাছাড়া রাজসভার ভাষাও 
ছল সংস্কৃত । তাই স্াহত্যের ভাষা হিসেবেও সংস্কৃতের ব্যবহার শুরু হল । 

দাঁক্ষণাতোর সংস্কৃত সাহত্যের দুট উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ভারাবির “কণরাতার্জনশয়ঃ 
ও দাঁগন-এর 'দশকুমারচাঁরিত” | ওই যুগের ভাষার মারপ্যাচের একটা সচেতন চেষ্টা 
চলত । দাগুন-এর একটি কবিতা এমন কায়দায় লেখা হয়েছিল যে সেটি শুর; থেকে 
বা শেষ থেকে দু*ভাবেই পড়া ষেতে পারত । এর একাঁদক থেকে পড়লে রামায়ণের 
কাহনণী ও 1বপরীত 'দিক থেকে পড়লে মহাভারতের কাঁহনী। ভাষার এরকম 
কান্রমতা যশরা সৃষ্টি করেছিলেন তশরা বোঝেননি যে, তামিল ও কানাডা ভাষা দুটি 
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ক্মশ নতুন সাহত্যের মাধ্যম হয়ে উঠছে । এই যুগের কানাড়া সাহত্যের উল্লেখ 
পাওয়া গেলেও তার প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বাদামীর চালনক্রাজার সপ্তম 
শতাব্দীর একাঁট শিলালাপতে কানাড়া ভাষাকে স্হানীয় প্রচীলত ভাষা আখ্যা দেওয়া 
ইয়েছে। আর সংস্কৃত ছিল সংস্কীত চর্চার ভাষা । তামিল ভাষায় ছোট কাঁবতা ও 
মহাকাবা দুইই লেখা হয়েছিল । এমনকি, জৈনধর্ম দ্বারা অন্নপ্রাণত উপদেশমূলক 
কাঁবতাও লেখা হতো ও আবীত্ত করা হতো । যেমন-  কুরাল' ও 'নালা'দয়ার? | 
তারপর এলো দুটি তামিল মহাকাব্য-_ "শলগ্পাদীগরম' ও “মানমেগলাই' | দুটির 
মধোই সংস্কৃত কাবোর প্রভাব আছে, 'কন্তু সংস্কৃত কাব্যসলভ অনংকারের বাহুল্য 
নেই । একদল জনাপ্রয় ধর্মপ্রচারক স্তবগানের মাধ্যমে তামিল ভাষার চার আরো 
উন্নাতি করলেন ৷ এই ধর্মপ্রচারকদের এখন তামিল সন্তসাধক বলে বর্ণনা করা হয়। 
এদের রচনায় তামিলের ব্যবহার ছিল বোশ এং তার ফলে ক্রমে ক্লমে অন্যান্য দাক্ষিণ- 
ভারতায় ভাষার তুলনায় তাঁমল বোঁশ এাগয়ে গেল । 

দাঁক্ণাত্যের ওপর উত্তর-ভারতাঁয় সংস্কৃতির প্রভাবে উত্তর-ভারতের অনেক ধারণা, 
রশীত ও প্রাতচ্ঠান যেমন দাঁক্ষণ-ভারতেও গ্রহণ করা হল অনেক কু আবার বর্জনও 
করা হয়োছিল । পারস্পারিক প্রভাবে দুই অণুলেই নতুন নতুন চিন্তাভাবনারও জন্ম 
হল । এর মধ্যে একটি হল-_ তামিল ভান্তুবাদ । বাবসার প্রয়োজনে দুই অঞ্চলের 
মানুষের যাতায়াতের ফলে নতুন রীতিনশীত দুই অঞ্চলেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল । 

ব্াহ্মণরা বোদক এীতহ্যের ধারক ও বাহক 'ছিল । তারা 'বশ্বাস করত যে বৌদক 
সংস্কৃতি উত্তর-ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান ও পবিন্র। তাছাড়া শক, কুষাণ ও ছুণ 
প্রভীত গনেচ্ছদের সংস্পর্শ থেকে বেদকে রক্ষা করারও একটা দায়ত্ব ছিল । দা্ঘণ- 

ভারতে এইসব এীতিহ্া রক্ষাকারদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হতো ॥ অন্যান্য অণ্চলের 
মতো দাঁকফণাত্োর রাজারাও এঁতহোর অনসারী হয়ে নিজেদের সম্গানিত মনে 
করতেন ৷ আবার ব্রাহ্মণরাই ছিল এই এতহ্যের ব্যাখ্যাকারী । এীত্হ্য অনুসরণের 
জন্য কখনো বৌদক বাঁলদান অনুষ্ঠান করতে হতো কিংবা ব্রাহ্মণদের প্রচুর দানধ্যান 
করতে হতো । রাজারাও জানতেন যে, এইসব রাত মেনে চললে নিজেদেরই সম্মান 
বাড়বে ॥ স্হানীয় পুরোহিতদের তুলনায় ব্রাহ্মণদের ওপরই রাজাদের বেশি আস্হা 
1ছল। ব্রাহ্মণরা দাবি করত, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এবং তারা 
অদ্বশ্য শান্তকে নিয়ল্লণ করতে পারে | বোঁদক রশীত মেনে চললে স্বর্গেও পুরস্কার 
পাবার আশা ছল । 

আরো অন্যান্য ঘটনার সাহায্যেও বোদক এ্রাঁতহ্য বোশ শান্তশালী হয়ে উঠল । 
এক নতুন আন্দোলন শুরু হল-_- বৈদিক দর্শন থেকে সমস্ত অস্পচ্টতা ও অসংগাঁত 
দূর করার জন্যে । এর ফলে সাধারণ মানৃষের কাছে বৈদিক ধর্ম আরো গ্রহণযোগ্য 
হয়ে উঠল । এর মূলে 'ছিলেন শঙ্করাচার্ধয ৷ তখন 'বাঁভন্ন ভান্ত মতবাদ ও প্রচলিত 
ধর্মীবরোধশ মতবাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদকে জড়তে হচ্ছিল। শঙ্ষরাচার্ধ্য ছিলেন 
কেরলের লোক । তান বেদান্ত চিন্তারীতির নতুন ব্যাখ্যাকর্তা ও অদ্বৈত মতবাদের 
প্রচারক । 
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শঙ্করাচার্য বললেন, আমাদের চাঁরাদকে যে পৃথিবকে আমরা দোঁখ তা প্রকৃত- 
পক্ষে মায়া ।. প্রকৃত সত্য এসবের বাইরে এবং মানব হীন্দ্িয়ের সাহায্যে ওই সত্যকে 
অনুভব করা যায় না। কঠোর তপস্যার দ্বারা হইীন্দিয়গজিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে 
ওই সতোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে । উপানষদ থেকেই শঞ্ষর তার মতবাদ গড়ে 
তুলেছিলেন | তার মতে বেদ শুধু পাঁবতই নয়, বেদ প্রশ্নাতীত । অকারণ আচার- 
অনুজ্ঠান শঞ্ষর পছন্দ করতেন না । "হিন্দু পূজাপদ্ধাত থেকে অবান্তর অনুষ্ঠান বাদ 
দিয়ে তশর নিজের প্রাতিষ্ঠিত মঠে সরল পুজাপদ্ধীত প্রচলন করেছিলেন । এই মঠ- 
গুলি ছিল হিমালয়ের বাঁুনাথে, উঁড়ষ্যার পৃরীতে, পাশ্চম-উপকূলের দ্বারকায় ও 
দাক্ষিণাতোরর শৃঙ্গেরীতে | প্রতোকটিই ছিল তীর্থস্হান। মঠগযুলি প্রচুর দানের অর্থে 
সম্বাদ্ধশালী হয়ে ওঠে এবং আরো শাখামঠ প্রতিষ্ঠা করা হয় । এগবাঁল শঙ্ষরের 
মতবাদ শিক্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে । এছাড়াও তিনি তর ভন্ত সন্নযাসগদের তগর 
মতবাদ প্রচারের উপদেশ দেন । শঞ্ষরের দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের মিল আছে । স্বড়া- 
বতই নিজেদের ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয়ে বৌদ্ধরা শঞ্করাচার্যোর ওপর সনধষ্ট ছিল না। 

শঞ্ষর সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন । নানা জায়গায় বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ- 
গ্রহণ করে বহু মানুষকে বেদান্ত ও অদ্বৈত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন । বেদান্ত 
বিরোধাঁদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক-বিতর্কের ফলে দার্শানক চিন্তার কেন্দুগুলি আগেকার 
জড়তা থেকে মস্ত হয়ে নতুন চিন্তায় বিকীশত হয়ে উঠল। কিন্তু শঙ্করের মতবাদের 
মধ্যেই বিপরীত প্রতিক্রিয়ার বীজ ল:কয়ে ছিল । যাঁদ এই পৃরথবশ কেবল মায়াই 
হয়, তাহলে এ প্রাথবীর নানা ঘটনার ব্যাখ্যা বা তা নিয়ে গবেষণা করারও কোনো 
সার্থকতা নেই । এই ষণান্তীনর্ভর অন্হাসদ্ধান্ত থেকেই পরবত যুগের পণাথগত িন্তা- 
ধারার স্ররপাত হয় । 

কেবল বোঁদিক সংস্কাতিই দাক্ষণাত্যে আসোনি | ধর্মের ক্ষেত্রে অবৌদক বা বেদ- 
বিরোধী চিন্তাধারারও আগমন হয়েছিল । জৈনধম" ও বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও বিঞু ও শিবের 
উপাসক ভাগবত পাশুপত ধর্মবিশ্বাসও দা'ক্ষণাত্যে এসে পড়ল । এতে বাঁলদানজাতীয় 
প্জারশীতর বদলে ব্যান্তগত উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের পুজার ওপর গুরুত্ব দেওয়া 
হল । রাজ্সভায় বোদক রীতির প্রচলন হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নতুন 
ধারণা জনাপ্রয় হয়ে উঠোঁছল । শেষপর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে অন্যসব ধর্মের চেয়ে ভান্তবাদই 
বোশ শাস্তশালশ হয়ে ওঠে ও রাজারাও তা মেনে নিয়েছিলেন । 

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকেও তামল সাধকদের নতুন ভাীন্তবাদের কাছে হার স্বীকার 
করতে হল । ভন্তিবাদ ক্লমশ একটা আন্দোলনে পাঁরণত হল ।॥ আগেকার হিন্ছ্ব দর্শনে 
ভন্ত ও ভগবানের মধ ভালোবাসার প্রতাক্ষ সম্পকেরে কথা কখনো বলা হয়নি । ভন্ত 
তার মনের অভাব দূর করার জন্যে ভগ্গবানকে নিজের ভালোবাসা জানাবে এবং 
ভগবান্ও ভন্তকে সেই ভালোবাসা 'ফাঁরয়ে দেবেন । এই অনভাঁতি একটি তামিল 
কাঁবতায় মর্মস্পশশভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-_ 

তুমি যখন তকে দেখ, আনন্দে তর বর্ণনা কর, 
করজোড়ে নতজান্ হয়ে তকে পুজা কর, 
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যেন তোমার মাথা তণনর পায়ে ছোয়া পায়, 
তিনি পাব ও বিশাল-__ 
[তান আকাশচুস্ী, কিন্তু তর কাঁঠন মুখ 
[তান লিয়ে রাখবেন, তোমাকে দেখাবেন 
তশর তরুণ মূর্তি, সুন্দর সুরাভিত 
এবং তশর বাণী ছবে প্রেমময় ও ক্ষমাশীল-_ 
নির্ভয় থাকো, আমি ঙ্গানতাম তুমি আসবে ।২ 

ষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে তামিল ভান্তবাদ খুব জনাপ্রয় হয়ে উঠেছিল | নয়নার 
( শিব উপাস্ক লন্গ্যাসী ) ও আলওয়ারদের (বিষ্ণু উপাসক সন্ন্যাসী ) স্তবগান ও 
উপদেশের মধ্যে পরেও এই ভান্তর পাঁরচয় পাওয়া যায় ॥ শিব ও বিফুর উদ্দেশ্যে 
রচিত স্তবগহীল দ্যাট 'বাভন্ন সংকলনে সংরাক্ষিত আছে । সেগাল হল “তিরুমুরাই' 
ও 'নলইক্নপ্রবন্ধম” ৷ শৈব সন্ন্যাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জনাপ্রিয় ছিলেন আশ্পার (ইনি 

নাঁকি রাজা মহেন্দ্ুবর্মনকে ধমণন্তারত করোছিলেন ), সন্বন্দর, মাঁণকাবসগর এবং 
সন্দরর ৷ বোঁদক দেবতাদের অস্বীকার বা উপেক্ষা করে উপাসনার মধ্যে ঈশ্বর ও 
মানুষের পারস্পাঁরক সম্পকে ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল ॥ 

মাণিক্যবসগর তশর স্তবে এই কথাই বলছেন-_ 
ইন্দ্র বা বিষ্ণু বা রক্ধ 
তশদের আশীর্বাদের জন্যে আমার আকাংক্ষা নেই, 
আমি তণর সন্নযাসীদের প্রেম কামনা করি 
তাতে যাঁদ আমার বাসগৃহ ধ্বংস হয়ে যায়ও 
নয়তম নরকেও আম যাব 

'যাঁদ তোমার আশীর্বাদ পাই ; 
সবচেয়ে বড় কথা ক রে আমার হৃদয় 
তোমাকে ভন্ন অন্য ঈশ্বরের কথা চিন্তা করবে £"" 
আমার নেই কোন গুণ, অনুতাপ, জ্ঞান ব। আত্মনিয়ল্পণ, 
একটা পুতুলের মতো 
অন্যের ইচ্ছায় আম নেচোছ, শিক্ষা দয়োছ, 

পড়ে গোঁছ । ফিন্ু আমার 
প্রতিটি অঙ্গ তিনি ভরে দিয়েছেন 
প্রেমের উন্মাদনায়, যাতে আম উঠে যেতে পার সেখানে 
যেখান থেকে ফিরতে হয় না। 
ণতনি আমাকে তার সৌন্দর্য দৌখয়েছেন, 

কাছে টেনেছেন। আহা কবে 

যাবো আম তর কাছে ?৩ 
নাদ্মালবার একই অনূভূত প্রকাশ করেছেন 'বঞ্চুর উদ্দেশ্যে রাঁচত একাঁটি স্তবে-_ 

তুম এখনো দয়া করে ছড়িয়ে দাওনি তোমার 

সু 
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করদণা তোমার সঙ্গীকে (গায়ক )। হতাশায় 
তোমার উদাসীনতা দেখে সে তার আত্মাকেও 
ত্যাগ করার আগে তোমার দয়াল? দূত ও 
বাহন গরহড়ের মাধামে খবর পাঠাও তোমার 

সঙ্গীকে, সে যেন ক্ষয় না পায়, সাহস 
সণ্য় করে যতক্ষণ তুমি প্রভ্ ফিরে না 
আসো এবং তা নিশ্চয়ই শীঘ্রই ঘটবে ।৪* 

স্তব রচাঁয়তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ হলেও অধিকাংশ ছিলেন নিয়বর্ণভ্যন্ত-_ 
কাঁরগর বা কৃষক । এ*রা তামিলদেশের বাভন্ন অঞ্চলের আধিবাস ছিলেন ও নানা 
জায়গায় ভ্রমণ করোছলেন । সবচেয়ে বৈপ্লাবক ব্যাপার হল এ+দের মধ্যে সন্নযাঁসনীরাও 
ছিলেন, যেমন-_- অন্দাল | এ*দের স্তবও জনাপ্রয় ছিল। অন্দাল ছিলেন 'বিফুভন্ত 
এবং তিনি বিষুর প্রাত তর ভালোবাসা নিয়ে স্তবগান করতেন । এর সঙ্গে রাজ- 
স্হানের মীরাবাঈ-এর মিল আছে । মীরাবাইঈ বছ শতাব্দী পরে ভান্তগীতির গায়কা 
হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন । 

পরবতাঁকালের তামিল সংস্কীতিতে বৌদ্ধধ্মকে অস্বীকার করা হয়েছিল এবং জৈন- 
ধর্মের প্রাতিও বিশেষ আন:গত্য ছিল না। কিন্তু তা সত্তেও তামল ভান্তবাদের ওপর 
পাট ধর্মেরই কিন ক প্রভাব আছে । ভান্তবাদ প্রচলিত বর্ণাবভত্ত সমাজকে অস্বীকার 
করোছল এবং নিম্নবর্ণের মানুষের সমর্থন পেয়েছিল । ভাগবত মতবাদের ঈশ্বরভান্তর 
উৎস ছিল উপানষদ ও বিভিন্ন প্রচালিত ধর্মীবরোধী মতবাদ । তামিলদের 
ঈশ্বরভান্তরও ওই একই উৎস । ঈশ্বরের করুণাময়তার ধারণা এসৌছল বৌদ্ধধর্ম 
থেকে ॥ তবে এ ব্যাপারে মালাবারের খ্রীস্টানদেরও ভ্মিকা আছে । মানবজীবনের 
অসম্পূর্ণতা ও পাপবোধ তামিল মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছল । এই ধারণাও 
বোদক ধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্ম দ্বারাই বোঁশ প্রভাবিত | প্রচলিত ধর্মীবরোধী মতবাদ- 
গুীলর পতন আর তামিল মতবাদের উত্থান ঘটল একই সময়ে ৷ মনে হয়, প্রথমাঁট 
দ্বিতীয়টিকে প্রভাবত করোছিল । 

ব্া্মণরা স্বীকার না করলেও তামিল ভান্তবাদ আংশিকভাবে দাক্ষিণাতো আর্ধ- 
সংস্কাতির প্রসারের প্রতি প্রতিরোধ । ব্রাহ্মণরা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা: ভোগ করলেও 
ভীস্তবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে জনাপ্রয় হয়োছল । পরবতাঁ শতাব্দীগদ্লিতে এর 
জনাপ্রয়তার ফলে ব্রাহ্গণাবাদকেও কিছুটা আপস করতে হয় এবং রাঙ্জারাও ভান্ত- 
বাদকে পৃণ্ঠপোষকতা করা শুরু করেন । গন ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত ভাষার মাধমে 
রাক্মণরা হিন্দুধর্ম প্রসার করত । কিন্তু ভান্তবাদের তত্ব ছল সহজ ও প্রচারের মাধ্যম 

ছিল তামলভাষা । ব্রাহ্মণরা বর্ণাশ্রমকে বাদ 'দয়ে কিছু ভাবতে পারত না এবং 
কোনো অবাঙ্গাণকে ধমাঁর জ্ঞানের আধিকারী করতে রাজী হতো না। তামিল সাধকরা 
বণাশ্রমকে স্বীকারই করতেন না এবং বর্ণের অন্তুহাতে কাউকে জ্ঞানলাভে বাণ্চিত 

* এক্ষেত্রে রচিত নিজে পুরুষ হলেও রুবিতার মধ্যে তিনি ঈগ্বরের প্রতি তার অনুভূতিকে 
কোনো] নারীর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। 
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করতেন না। 
ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে প্রাতিষ্ঠিত ধর্মের অথ বা পৃঙ্ভপোষকতার অভাব হয়নি । রাজ- 

পাঁরবার বা ধনণ ব্যবসায়ীদের সবসময়েই সমর্থন ছিল । স্হানীয় মান্দর ছিল সব 
ধর্ম চর্চার কেন্দ্রু এবং স্হান'য় মান্দরই ছিল ব্রাঙ্মণ্যবাদ ও ভক্তবাদের মিলনস্হান। 
মন্দিরের ব্যয়নির্বাহ হতো দানের সাহায্যে | রাজকীয় দান ছিল গ্রাম বা কৃষিজমি, 
আর ব্যবসায় বা সমবায় সংঘগনলি মান্দরের জন্যে পাজ 'বানয়োগ করে রাখত । 
মচ্দিরের অনান্য প্রয়োজনধয় জিনিস, যেমন গৌণ মতি, গ্রদীপ,তেল ইত্যাদির জন্যে 
সমাজের অন্যান্য বর্ণের মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দান করত । 'বাভ্ন বর্ণের মানুষ 
মান্দর পারিচ্ছন্ন রাখত, অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাতো, বাতি জৰালাতো, পূজার ফুল 
ও মালা যোগাতো । তবে পূজার আঁধকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণদেরই.। কিন্তু শূন্পুরা, 
অর্থাৎ কুভ্তকার, চর্মকার ও অস্পৃশ্যরা মান্দরে প্রবেশ করতে পারত না। কেননা 
তারা এলে মান্দর অপবিত্র হয়ে যাবে । মীন্দিরের অর্থস্বাচ্ছল্য বাড়লে ও পাঁরচারকদের 
সংখ্যা বাড়লে একাট কার্ধকরণ সাঁমাত 'নয়োগ করা হতো এবং এই সামাত দানের 
অর্থের হিসেব রাখা ও পারচারকদের পরিচালনার দায়িত্ব 'নত। 

তামল সাধকরা ধর্মীয় সংগশত ও স্তবগান জনাপ্রয় করে তুলেছিলেন । স্তবগান 
মান্দরের নিয়ামত অনৎ্ঠানে দশাঁড়য়ে গেল । বাণাষযস্ত্রের ব্যবহার হতো বোধহয় 
সবচেয়ে বোশ । ভারত ও প্রাচীন মধাপ্রাচ্যের ধনকাকৃতি হা থেকে বোধ হয় এর 
উৎপাস্ত । পণ্সম শতাব্দীতে বীণা নাশপাতির আকার নেয় । আরো ২০০ বছর পরে 

বীণা" বর্তমান আকার পারগ্রহ করে। মন্দিরের অনুষ্থানে নৃতোরও প্রচলন হল। 
লোকন্বতা থেকেই এর শহর? । পরে 'বাঁভল্ল ধমাঁয় বিষয়বস্তুর ওপর 'ভীত্তি করে জটিল 
ধরনের নৃত্যরশীতির জল্ম হল। তখন এর নাম ভরতনাট্যম (ভরতের নাট্যশাস্ত্ে এই 
নৃত্যের 'বাভল্ন নিয়ম বলে দেওয়া আছে) । পল্লাবযগের পরবাঁকালে স্বচ্ছল আথক গ্ 
অবস্হার মান্দরগ্াল ভরতনাট্যম দৃতোর শিক্ষাদানের বাবচ্হা করত । 

পল্লবধগের মান্দরগ্বাীল সাধারণত খাড়াভাবে উঠে যেত। তবে বৌদ্ধ-পদ্ধতর 
গুহামাল্দরও নিম্াণ হতো । দাঁক্ষণাতোের 'বাভল্ল পাহাড়ের গায়ে মান্দর নিমণণ 
খনয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণরা পরস্পর প্রাতিষোগিতা শুরু করে দিল । তবে, যে ধর্মেরই 
মান্দরই হোক না কেন, প্রত্যেকেই সেখানে গিয়ে উপাসনা করতে পারত । তার ফলে 
সাধারণ মানৃষ দুই ধর্মের বিবাদ তেমন অনুভব করোন । গুহা মান্দরগহীলর সব- 
চেয়ে উল্লেখযোগা ছিল 'অজন্তায় বৌদ্ধমাণ্দর ও ইলোরায় বৌদ্ধ ও 'হল্দ্রমান্দির 
এরপর জৈনরাও মক্তিির নির্মাণ শ;র? করে দিল এবং ইলোরায় কয়েকটি মান্দির তার 
করেছিল । 

বৌদ্ধ গুহামাঁন্দরের দেওয়ালে বৌদ্ধকাহনশ চিন্ত্রত করা হতো । ওইসব ছবির 
মধ্যে সমকালীন জাবনের প্রীতফলন দেখা যায় । এইসব গুহায় আলোর অভাব 
ও অন্যান্য অসাবধের মধ্যেও যে দেওয়াল ভরে ছাঁব অশকা হয়েছে, সেটা অতান্ত 
কৃতিত্বের বিষয় । এখান থেকে প্রায় ২ হাজার বছর আগে গহামান্দিরে চিন্রাঙ্ফনের 
রশীত শুরু হলেও অক্ক্তার অপূর্ব সূন্দর চিন্রগীল আঞ্কত হয়োছল পণ্ঠম ও যচ্ঠ 
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শতাব্দীতে চালুক্য ও বাকাটক রাজাদের আমলে ছাঁব অশকার পদ্ধাত ছিল ফ্রেস্কো- 
সৈকো ধরণের । শ,কনো জমির ওপর ছাঁবাঁট প্রকৃতপক্ষে অশকা হতো । পাথরের 
গড়া, কাদা অথবা গোবরের সঙ্গে ভূষি ও গুড় মিশিয়ে দেওয়ালে লেপে দেওয়া 
হতো। এগদাল ঠিকমতো লাগানো হয়ে গেলে ভিজে থাকতে থাকতেই দেওয়ালাঁট 
চুনের জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হতো ॥ দেওয়াল শ.কিয়ে গেলে রঙ দেওয়া হতো । 
সবশেষে ছবির ওপর বানিশ লাগানো হতো । খাঁনজ পদার্থ ও নানা ধরনের লতা 
থেকে রঙ- তোর করা হতো এবং তখনকার রঙ এষুগেও কিছ কিছ; ক্ষেএ্ে 
আগের মতোই উজ্জ্বল রয়েছে । 

কেবল গৃহামা্দরেই নয়, দাক্ষণ-ভারতের খাড়া ধরনের মাঁশরগ:ীলর দেওয়ালেও 
ছাঁব অশীকার প্রা ছিল । গুহামান্দিরে সম্ন্যাসীরা ছবি অশকতেন । তবে পেশাদার 
1শল্পশও নিয়োগ করা হতো ছাবর উৎকর্ষের জন্যে । নইলে অজন্তা, 'সন্তন্নাভাসাল, 
বাঘ ও কাণ্চীপুরমের মাঁন্দরের দেওয়ালাচ8 সৃষ্ট হতো না। সাহতাগ্রন্থে বিবৃত 
বর্ণনায় মনে হয়, মান্দর ছাড়া বাসগৃহেও দেওয়ালচিন্র অন্ন করা হতো । দর্ভাগ্যক্রমে 
তার কিছুই এখন অবাশহ্ট নেই । 

ভারতীর অজ্কন-পদ্ধাতর প্রভাব পড়েছিল সুদূর মধ্য-এশিয়াতেও | আফগানি- 
স্তানের বানিয়ান থেকে শুর করে মধ্য-এশিয়া ও গো মরুভ্বীমতে বছ বৌদ্ধমঠ 
ছিল | এগালও পাহাড়ের গা কেটে তোর হতো এবং ভেতরের দেওয়াল চাঁন্ুত করা 
থাকত । ধনরান ও তুন-হছুয়াঙ-এ এই ধরনের চমৎকার কিছু দেওয়ালচিত্র এখনো 
আছে । সম্ভবত মরুভমর শুকনো আবহাওয়ার জন্যেই এগ-লি অক্ষত আছে ।* 

পল্পবয-গের পাহাড়কাটা মান্দরগহীল বৌদ্ধ গুহামান্দরগ্যীলর সমতুল্য | মহাবলশী- 
পুরমের পাহাড়কাটা মান্দরে দা? ফ্ণাত্যের বৌদ্ধ মাঁন্দরের মতো পপ্রাজাতীয় 1খলান 
ও তোরণ দেখা যায় ৷ মহাবলীপ্রমের সমুদ্রের তশীরে ও কাণ্খীতে প্রথম পাথরের 
তোঁর মান্দর নামত হয় | 'কন্তু এই রীতির পুনাবিকাশ ঘটে চোলষুগে । গহগুদের 
মান্দরের অনৃকরণে চালক্যরা মান্দর নির্মাণ করেছিল । আবার, একসময়ে চালক্য 
ণনর্মাণরপাঁত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যকে প্রভাবিত করোছিল । বোস্বাইয়ের 
কাছে এলফ্যাণ্টা দ্বীপের পাহাড়ফাটা মান্দর এই রীততে নিমিত। অইহোলে ও 
বাদামীর মান্দরের ধ্বংসম্ত্ূপ থেকেও এই বিশেষ শৈলীর পারচয় পাওয়া যায়। তবে 
ইলোরার কেলাসনাথ মাণ্দরের মধ্যে পাহাড়-কাটা-মান্দর হতে ভাূমি-থেকে-ওঠা- 
মান্দরে ক্রমানব্তনের একটা চেহারা দেখা যায় . অস্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকুট বংশের 
এক রাজার আমলে এই মান্পর নামত হয় । পা. ড়ের ধারে পাথর কেটে এই" সঃউচ্চ 
মান্দরট তৈরি হয়। কিন্তু এই মান্দর নির্মাণের সময় ভীম থেকে ওঠা রীতি 
অনুসরণ করা হয়। সোঁদক দিয়ে দ্রাবড মান্দরের সঙ্গেই এটর সাদৃশ্য আছে । 
এথেন্সের পার্থেনমের চেয়ে এট দেড়গুণ উচু । মান্দর নির্মাণের ব্যয় গিনশ্চয়ই 

* [বংশ শতাদ্দীতে কিছু কিছু দেওয়ালচিত্র মধা-এশিয়! ও অগ্ঠান্ত অকল থেকে ইয়োরোপের 
নান! মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভালে! সংগ্রহ ছিল বালিনে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
এগুলি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
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কোনো বড় যাক্ষের বায়ের মতোই প্রচুর হয়োছল। তবে "া সত্বেও ভাগ 
থেকে ওঠা মান্দরের চেয়ে পাহাড়কাটা মাঁচ্দরের বায় কম ছিল। এই কারণেই হয়তো 
পাহাড়কাটা মান্দর বেশি জনাপ্রয় ছিল। 

অইহোলে, বাদামী, কাণ্সীপুরম ও মহাবলীপুরমের ভূমি থেকে ওঠা মীন্দর- 
গহালতে অবশ্য পাহারকাটা মাঞ্ঘরের চেয়ে বোৌশ স্থাপত্যকলা প্রয়োগ করা সন্তব 
হয়েছে । দাঁকণাতোর ভাঙ্কর্ষের সঙ্গে গৃপ্তযুগের ভাক্কর্ষের সাদৃশা আছে । পল্লব- 
যুগের ভাস্কর্ষে বৌদ্ধরপীতর প্রভাব আছে । সেগুলির দৈর্ঘ্য বেশি ও অলংকারের 
বাছল্য বাঁজত। প্রভাব সত্বেও দাঁকন-ভারতের স্থাপতাকে উত্তর*ভারতৈর শ্থাপত্ের 
অনুকরণ বললে ভূল হবে । এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল । কেবল হ্থাপত্যের মৃলাভান্ত 
পুরনো রাঁতানর্ভর 'ছিল। নত সম্পূর্ণ মান্দিরের মধ্যে স্থানীয় ম্থাপতারণীতির 
সঁঙ্টশীলতা স্পহ্ট হয়ে উঠোছল । 

এই পাঁরবর্তনগীল 'ছিল এই যুগের উপদ্বীপ অঞ্চলের, বিশেষ করে সুদূর 
দঁক্ষণেরই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট । দাক্ষণের সাংন্কাতিক চেহারা আর্ ও দ্রাবিড় রীতির 
সংসগ্রেণে স্পম্টরূপ নেবার ফলে ভারতীয় সংস্কতিতে ঘটল আরো পাঁরবর্তন। 
ভারতীয় সংস্কৃতি এর আগেও নানা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল । এবার যোগ হল 
দ্রাবড় সংদ্কাতর প্রভাব । এই পর্বে ভারতীয় সংস্কতি বলতে এবার সমগ্র উপমহা- 
দেশকেই ভেবে নেওয়া হয়, কারণ দেশের বাভন্ন অংশের মধ্যে প্রকৃত যোগাযোগ এই 
সময়েই আরো নিবিড়ভাবে গড়ে উঠোছল । শঞ্করাচার্ষে;র ভাবধারার দ্রুত প্রসার 
থেকে এই বথাই প্রাত্তপন্ন হয়। একথা বোঝা যায় ভারতের 'বাভন্ন অণ্ুলে ভাণ্ত- 
বাদের অভ্দাথথান থেকেও । অবশ্য ভীন্তবাদের প্রকাশ শুধ্ সেই যুগেই ঘটোন, 
একথাও ঠিক যে এর স্চনা তাঁমল ভান্তরণীতর 'উপাসনা থেকে । তবু এই সময়ে 
বিভিন্ন অণ্চলে এর অভ্যুখখান থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে উপমহাদেশের 'বাভন্ন 
অঞ্চলে অন্তত কিছু কিছু সাধারণ সর্মভারতীয় বোশম্ট্য পররস্কুট হতে শুর 
করোছল। 



৭ 

দাক্ষিণাত্যের উত্থান 
আনুমানিক ৯০*-_১৩০০ শ্রীস্টাব্দ 

[বাভল রাজ্যের মধ্যে নংঘর্ষের এই ধারা চলোছিল কয়েক শতাব্দী ধরে । একাদশ ও 
দ্বাদশ শতাব্দীতে চোলবা প্রাধান্যলাভ করলেও প্রীতবেশি রাজাগনলি সবসময়ই তাদের 
তু চমখেছে | পণ্নববাজারা শখম শতাব্দীতে তাদের রাজ্যের দাক্ষণাদকের প্রাতবেশী 
পারা) ও অধানস্থ চেলদের আক্রমণে শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে । ৩০০ 
বছর ধণে পঞ্লবরা চোলরাজ্যের সামশ্ুরাজা হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজার রাখার 
পরে একেবাতব লুপ্ত হয়ে যায় । এই ৩০০ বছর ধরে চোলরা ক্রমাগত যদ্ধেরীর 
শেষ পর্নন্ত দাঁকণ-ভারতের প্রধান শাস্ততে পারণত হয়েছিল | চোলদের প্রথম প্রাতদন্বণ 
1ছল ক্ষীধমাণ বাচ্ট্রক্ট বংশ এবং তারপর তাদের জাষগায় পুনরহজ্জর্গীবত চালক] 
বংশ । এই চালকাবা 'পরবতাঁ চালনক্য' হসেবে পাঁরচিত ও এদের রাজা ছিল 
গণ্চিম-দাঁক্ষিনাত্যে | এই যখগের দাকণ-ভারত সমক্ষমতাসম্পন্ন বছ ছোট ছোট রাজ্যে 
বিভন্ত হিল । এবং একসময়ে এদের সকলের সঙ্গেই চোলরাজ্যের যংদ্ধ চলছিল । 
গোলদের বিরুদ্ধে একন্রিত হয়োছল “পরব চালুকারা,, দেবগিরির ( ওুরঙ্গাবাদ 
অঞুল ) যাদখরা, ওযারঙ্গলের ( অন্জ ) কাকতীয়রা ও দোরসমদুদ্রের ( মহাীশূর ) 
হোয়সলরা | রাজত্বেব শ্যোঁদকে হোয়সল ও পাগ্যদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে চোলরা 
হতশান্ত হয়ে পড়ল । 

কেবলমান্র চোলরা বংশের পরাব্রমই দা'ক্ষণাত্যের উত্থানের একমান্র কারণ নয় । 
এই সময়ে তামিল সংস্কীহ দানা বেঁধে উঠোঁছল । সামাজক প্রাঁতষ্ঠান, ধম বা 
শিল্পকলায় এয্গে যে উন্নাত হল,*তাকে ক্লাপক্যাল বা ধ্রুপদী আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে । এই যৃগের রীতিনীতি পরবতর্শকালে দাক্ষণাতোর জীবনরণীতিকে প্রভাবিত 
কবোছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁববর্তনও এনে দিয়েছিল (তবে পশ্চিম- 

দাক্ষণাত্ে এই প্রভাব দীর্ঘস্থাষী হয়ান )। এই যুগেই দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় চোল- 
সংস্কৃতির প্রসার হয়। এই অণ্ুলের রাজনীতিতে দাক্ষিণ-ভারতের প্রত্যক্ষ রাজনোতিক 
ও অর্থনৈঠতক হস্তক্ষেপ ও আগের ধৃগের চেয়ে অনেক বোশ পাঁরমাণে লক্ষ্য 
করা যায়। 

খ্ীস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে তাঁমলনাদে চোলরা গোচ্ঠীপাঁতি 'হিসেবে শাসন 
করা শুর করোছিল । নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোল বংশের এক গোষ্ঠীপাঁত 
তাঞ্জোর অণ্ল ( তামিলনাড়ুর কেন্দ্রীয় অণ্চল ) আঁধকার করে নিজেকে স্বাধান 
রাজা 'হসেবে গ্রহন করেন । 'তাঁন আপন মর্যাদা প্রাতাঁষ্ঠিত করার প্রয়াসে 'িজেকে 
সর্যবংশজাত বলে দাবি করলেন । ৯০৭ প্রীস্টান্দের চোল বংশের প্রথম উল্লেখযোগঢ 



দাঁক্ষণাত্যের উত্বান / ১৪৫ 

রাজা প্রথম পরন্তক [সিংহাসনে বসেন ॥ ৩নি পাগ্যদের 'বরুদ্ধে যদ্ধযান্া করে পাগু- 
দের রাজধানী মাদুরা আঁধকার করে নিজের রাজ্যের দাক্ষণ সীগান্তকে সুরক্ষিত 
করলেন । পাগ্দের সঙ্গে 'সংহলের ঘাঁন্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং পাণগ্যদের পরাজয়ের 
ফলে 'সংহল ও তামিলনাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হল তা কয়েক দশক ধরে চলোছিল ॥ 

পরস্তাকের রাজত্বকালের শেষাঁদকে রাষ্ধ্রক্টদের হাতে চোলরা পরাস্ত হয় এবং চোল- 
রাজোর উত্তরাংশের কয়েকটি জেলা রাষ্ট্রক্টরা দখল করে নেম । এরপর ৩০ বছর 
ধরে কয়েকজন দংর্বল রাজার রাজত্বে চোলরা হতশান্ত হয়ে পড়ল । কিন্তু ওদিকে রা্ট্র- 
করা চালুক্যদের আক্ুমণে বিব্রত হয়ে পড়ল এবং এই স,.যোগে হত অণ্চলগুলি 
চোলরা পুনরদদ্ধার করল ॥ রাজা প্রথম পাজরাজ ( ৯৮৫-১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ ) ও তার 
ছেলে রাজেন্দ্র &০ বছর যাবৎ রাঙত্বকালে চোলরাজ্য শাস্তশালী হয়ে উঠশ। 

'পতাপুত্রের রাজত্বকালে নানাদকে বহু যহদ্ধ।ভিযান ঘটোছিল । রাজরাজ আক্রমণ 
করলেন কেরল, সিংহল ও পাগ্যরাজ্যের সাম্মালত শাস্তকে । এই তিন রাজা পশ্চিম 
জগতের বাণিজ্য নিয়ন্দণ করত । আরবরা ততাঁদনে পশ্চিম-উপকূলের ব্যবসায় 
[হিসেবে প্রাসাদ্ধ লাভ করোছিল এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেরলের রাজারা ॥ 
দাঁক্ষণ-পূর্ব এীশয়ার বাঁণজ্যে আরবদের প্রাতিযোগিতা নঙ্ধ কবার জন্যে চোলরা মালা- 
বারকে নিজেদের 'নয়ন্মণে আনতে চেয়েছিল । পরে রাজরাজ আরব-বাণিজে)র গুরুত্ব 
পূর্ণ কেন্দ্র মালদ্বীপপ:ঞ্জের বিরদ্ধে নৌ-আক্রমণ চালান । আরব বাবসায়শদের একে- 
বারে উৎখাত করতে না পাধলেও সংহলে চোলরা বিধংনী আৰ্ুমণ চালিয়েছিল । 
বাঞজধানশ অনুরাধাপুর ধ্বংস করে চোলরা পোলন্নারুবা-য় নতুন রাজধানখ প্রতিষ্ঠা 
করল | অন্যাদকে দাঁক্ণাত্যের অন্যান্য রাজোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাছিল। বোঙ্গ ছিল 
একট সম্ব্ধ প্রদেশ । আগের যুগে বোঙ্গর দখল নিয়ে পল্লব ও চালুক্যদের য:দ্ধ 

হয়োছল । পরের ঘুগে আবার যদ্ধ বাধল “পরবতাঁ” চালুক্য ও চোলদের মধে ॥ 
প্রথম রাজেন্দ্র তার পিতার সঙ্গে যৌথভাবে দুবছর রাজত্ব করার পবৰ ১০১৪ 

খ্রীস্টাব্দে নিদ্দেই সিংহাসনে বসেন । তিনি চালুকাদের রাজ্যের দাক্ষিণাংশ (আনত 
হায়দ্রাবাদ অণ্ল) দখল করে রাজ্যাবস্তার আঁভযান জক্ষুপ্জ রাখলেন । সিংহল ৪ 
কৈরলের বিরৃদ্ধেও আবার আভযান শুরু হল । এরপর রাজেন্দ্র উত্তর-ভারত্ ও 
গাঙ্গের উপত্যকা জয় করার পাঁরকল্পনা করলেন | তার সেনাবাহিনণী উঁড়ষ্যা আতক্রম 
করে গঙ্গার তখরে গিয়ে পৌছল । গঙ্গার পাব জল রাজধানশতে নিয়ে আসা হল ॥ 
কিন্তু রাজেন্দ্র উত্তর-ভারতীয় অণ্চলগদীল বেশাদন অধিকারে রাখতে পারেন নি । 
এদিক 'দয়ে প্রায় ৭০০ বছর আগে সমদ্রগতণ্তের দাঁক্ষণাতয অভিযানের সঙ্গে 
রাজেন্দুর উত্তর-ভারত আঁভযান তুলনীয় । 

এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এীশয়ার শ্রীবজয় রাজোর বিরদ্ধে তানি নৌবাহনী ও সেনা- 
বাঁহনীর সাহাযোে আক্রমণ চালয়োছিলেন | বলা হয়, রাজেন্দ্র বিদেশেও সাম্াজ্য- 
বিস্তারের পারকম্পনা করেছিলেন । 'কন্তবু একথা সাঁত্য হলে এই আঁভযানের পর 
সেখানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করা হতো এবং উপকূল থেকে অভ্যন্তরে আরো 
অণ্চল জয় করার প্রচেষ্টা হতো ॥ যেহেতু তেমন কিছুই করা হয় 'নি, সেজন্যে মনে 

ভাঃ ইঃ ১০ 
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হয়, ভারতীয় বাঁণাঁঞ্জাক স্বার্থকে সুরাঁক্ষ ত করার জন্যেই যাদ্ধ চালানো হয় । দশম 
শতাব্দীতে দাক্ষণ-ভারত ও চীনের মধে) রীতিমতো বাণিজ্য শুরু হরে গিয়েছিল । 
ভারতাঁয় বাণিজ্য জাহাজগাল শ্রীবিজয় রাজ্যের ( দাঁক্ষণ-মালয় উপদ্বীপ ও সামান্রা ) 
সংলগ্ন সমুদ্রপধ দিয়ে চীনে যেত। শ্রীবজয় রাঙা বুঝতে পারে যে, ভারতীয় 
জাহাজের পণ্যসামগ্রীণ তাদের রাজ্যে নাঁময়ে নিয়ে যাঁদ শ্রীবজয়ের বাবসায়ীরা ওই 
পণ্য চীনে নিয়ে যায়ঃ তাদের পক্ষে তা খুবই লাভজনক হবে । এরপর শ্রীবজয়ে 
ভারতীয় বাঁণকদের নানাভাবে ভয় দেখানো হাতে লাগল । এই অবশ্থা দেখে চোল- 
রাজারা তুদ্ধ হয়ে উঠলেন । এই বাণিজ্যে তাদেরও অংশ ছিল বলে মনে হয়। এর. 
পরই চোলরা শ্রীবগয় আক্রমণ করল । শ্লীবিজয় রাজা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জনোই 
চীন-ভারত বাণিজ্যে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করোছল, কিন্তু সামারক শান্ত দিয়েই এই 
1ববাদের শেষ মীমাংসা হয় । চোলদেের আভযানের ফলে মালাক্কা প্রণালশর কয়েকটি 
সামারক গুরত্বপূর্ণ স্থান চোলদের আঁধকারে এলো । এইভাবে অন্তত 'কছবীদনের 
জন্যে শ্রীবজয় রাজোর মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাহাজ নিরাপদে চনে পণ্যসামগ্রণ নিয়ে 
যেতে সমর্থ হয়োছিল । 

প্রথম রাজেন্দ্র পরবত রাজারা ভারতীয় উপন্ধীপের মধ্যেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে 
পড়লেন ॥ বোঁ্গ প্রদেশ নিয়ে চালকাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুর হল । দুই রাজ্য 
একে অপরের ওপর বিদ্যুৎগাঁত আক্রমণ করে এলাকা দখল করার চেম্টা করতে 
লাগল । এরকম একটি আক্রমণের দ্বারা চোলরা কলযাশশীতে চাল্ক্য রাজধানী লৃণ্ঠন 
করে নিল ॥ আবার, ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে চালুকারাজা এর প্রাতশোধ নিয়েছিলেন । 
চোলরাজা প্রথম কুলোত্তঃঙ্গের রাজত্বকালে ( ১০৭০-১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে) দুই রাজের 
সংঘর্ষ তত তীব্র রইল না। এর কারণ হল, রাজার মা ছিলেন চালক্য বংশজাত । 
এবং এর ফলে দুই রাজ্যের সম্পর্কের 'কন্ছুটা উন্নাত হয়োছল । দাঁক্ষণের পুরনো শক 
পাত্য, কেরল ও 'সংহলের সঙ্গে যুদ্ধে জারি রইল । শ্রীবজয় রাজেন্দ্রের হাতে পরা- 
জয়ের আঘাতে তখনো শ্রিয়মাণ ছিল । সেখানে শাস্তপ্ণ' পাঁরবেশের ফলে দাক্ষণ- 
ভারতের বাঁণাজ্যক উন্নাত ঘটে । চীনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘাঁনম্ঠ ছল । রাজা 
কুলোতুঙ্গ ১০৭৭ খ্রীপ্টাব্দে চীনে ৭২ জন ব্যবসায়ীর এক প্রাতানাধদল পাঠিয়ে- 
ছিলেন। 

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে চোলদের গৌরবের দিনের সমাপ্তর স্চনা হল। প্রাঁত- 
বেশীরা চোলরাজ্যের সীমান্তবতাঁ অণ্চলগলি দখল করে নিতে লাগল । কেন্দ্রীয় 
শাসনের দুর্বলতার সংযোগে সামন্ত রাজারা শ্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল । হ্রমাগত 
যদ্ধাবগ্রহে চোল রাজকোধ শুন্য হয়ে পড়ছিল। প্রকৃতপক্ষে চোলরা নিজেদের আঁধ- 
পত্য বিন্তার করতে গিয়ে নিজেদের স্ছাকিত্বকে বিপন্ন করে তুলোছিল। এছাড়া 
চাল্ক্যদের শান্ত খর্ব করার ফলে চালক্য রাজ্যের সামন্ত রাজারা শান্তশালশ হয়ে 
উঠল । তারা এবার নিজস্ব রাজ্য গ্ছাপন করে চোলদের পাল্টা আক্রমণ করল । 

এবার সবচেয়ে শান্তশালী ছিল যাদব, ছোয়সল ও কাকতীয়রা ॥ যাদবরা 
ছিল দাঁক্ষণাত্যের উত্তরাংশে এবং চোলদের পতনের মূলে এদের ভূমিকা সামান্যই । 
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হোয়সল ও কাকতায়রা দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে শাঁন্তশালী হয়ে ওঠে । কাকতীয়রা 
চালকাদের কাছ থেকে নিজেদের স্বাধীনতা আদায় করোছিল | চোলদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ছাড়া এরা নিজেদের স্বাধীনতা ভোগেই ব্যাপৃত ছিল । হোয়সলরা পশ্চিম দিক 
থেকে চোলদের আক্রমণ করল । কিন্তু চোলরা এই আক্রমণ প্রাতহত করতে পেরোছল। 
কন তাদের পুরনো শঙ্ু পাশ্যরা এই সুযোগে আবার যুদ্ধ শুর করল । ফলে, 
চোলরা একই সঙ্গে রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে দুটি যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়ল । 

হোয়সলদের উত্থানের সঙ্গে এই যুগ ও পরবতাঁ যুগের দাঁক্ষণাত্যের আনো 
কয়েকটি রাজবংশের উত্থানের মিল আছে। হোয়সল বংশ ছিল পার্ধতা উপজাতি 
ভুন্ত। দস্য্তা করে এরা অর্থোপার্জন করত | ওই পার্বত্য অণ্লে দস্তার যথেম্ট 
সযোগও ছিল । 'বাভল্ন রাজবংশের পাঁরবওনের ফলে সৃষ্ট রাজনোতিক আঁন্ছরতার 
জন্যে উপজাতীয়রা 'নজেদের একজন উপয-স্ত নেতার প্রয়োজন অনুভব করছিল । 
এদের সাহায্যেই হোয়সলরা পাহাড় থেকে সমভূঁমতে নেমে আসতে থাকে । এখানে 
খনয়মিত কর আদায় করেও তাদের ভালো অর্থাগম হচ্ছিল ৷ উপজাতীয়দের আক্রমণ 
থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সমভূমির মানুষ তাদের প্রচুর অথ” 'দিয়ে সন্তুষ্ট করার 
চেষ্টা করল । করপ্রদান থেকে রাজনোতিক আনুগত্া সৃষ্টি হল এবং এইভাবে পাতা 
উপজাতীয় নেতারা ছোট ছোট রাজ্যের রাজা হয়ে বসল | তবে এরকম সবকাঁট 
রাজবংশ বোৌশাঁদন টে*কেনি । প্রীতবেশী বৃহৎ রাজ্যগুলি এদের আঁধকার করে নেবার 
চেষ্টা করত । তা সত্বেও যারা টিকে গেল তারা পরে আরো শান্তশালণ রাজ্যে 
পারণত হল। 

হোয়সলদের রাজ্া প্রতিষ্ঠা করেন বিষুবর্ধন | তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাধে 
রাজত্ব করেন। তখন অবশ্য তত্বগতভাবে হোয়সলরা চালকাদের সামন্তরাজা । 
হোয়সল রাজোর প্রধান কেন্দ্র ছিল মহীশুরের কাছে দোরসমূদ্র ।॥ 'বিফুবর্ধন ধরে 
ধগরে শাল্তসণয় করতে লাগলেন । হীন আর একটি কারণেও উল্লেখযোগ্য ॥ বৈফব 
দার্শনিক রামানজের প্রভাবে বিফুবর্ধন জৈনধর্ম ত্যাগ করে বৈফবধর্ম গ্রহণ করেন । 
বিষ্বধনের পো রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সময় পর্যন্ত হোয়সল রাজ্যের প্রসারের কাজ 
চলছিল । এইভাবেই হোয়সলরা দাঁক্ষণাত্যে দক্ষিণাংশ নিজেদের দখলে 'নিয়ে আসে । 
1কন্তু উত্তরাঁদকে রাজ্য সম্প্রসারণ করতে গিয়ে দেবগ্গারর যাদবদের কাছ থেকে বাধা 
এলো । যাদবরাও চাল্কারাজোর কিছু অণ্ন দখল করে নিজেদের রাজ্য সম্প্রসারণ 
করোছল । ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারা অল্পকালের জন্যে গুজরাটও আধকার করোছল । 
যাদব ও হোরসল রাজ্য চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল । তারপর উত্তর-ভারতের 
রাজনোৌতক পাঁরবর্তনের পর দিল্লীর তুকণ সৃলতানরা দাঁক্ষপাতো হস্তক্ষেপ শুরু 
করলে এইসব রাজবংশের পতন হয়, নতুন নতুন রাজ্য ও রাজবংশের স্চন্ন হয় । 

ঘয়োদশ শতাব্দী নাগাদ তামিলনাদ অঞ্চলে চোলদের জায়গায় পাগুঃরা বোশ 
শান্তশালী হয়ে উঠল । দাক্ষণাতোর উত্তরাংশ তখন দিল্লীর সুলতানদের দখলে । 
সুলতানা হস্তক্ষেপ না ঘটলে পাগ্যরা হয়তো আরো অনেকাঁদন রাজত্ব করে যেতে 
পারত ॥ তারপর পাগ্রা এই অণ্চলের পারবর্তনশীল শাসকবৃন্দের অধীনে আন্টাঁলক 
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নেতা ও সামন্ত রাজায় পারত হল । মার্কোপোলো ১২৮৮ ও ১২৯৩ খ্রীস্টান্দে 
পাগুরাজ্যে এসে সেখানকার ভূমিসম্পদ ও বাণিজ্যের সম্বাদ্ধির কথা লিখে রেখে 
গেছেন । 

বিপরীত উপকূল অঞ্চল, অর্থাৎ কেরলের রাজনোতিক পারস্থিতি কছুটা শান্ত 
ছিল । চের রাজ্যের সঙ্গে চোলদের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ এবং মাঝে মাঝে শান্তপরর্ণ 
প্রাতবোশ্ির ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক হলেও চের রাজাদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাকাজক্ষা ছিল 
না। একমান্্ন রাজা রাঁববর্মণ কুলশেখর ভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ 1?কে রাজ্যাবস্তারের 
বার্থ চেষ্টা করেছিলেন । মালাবার উপকূলে কাঁষ উৎপাদন ভালোই হতো ও পশ্চিমন 
বাণিজ্য থেকেও যথেন্ট অর্থাগম হতো । তাই, রাজ্যাবস্তারের কোনো অঞ্থনোতক 
প্রয়োজনও ছিল না । দশম শতাব্দীতে সৌম'টিক জাতীয় আর একদল লোক ভারতে 
এসোছিল । চের রাজা এক ভূমিদানপত্রের মাধ্যমে জোসেফ রববানকে কচু জাম দান 
করেন । ভারতে ইন্াদদের বসাঁত স্থাপনের এটিই প্রথম নার | তবে, বলা হয় 
কোনে নাঁক প্রথম শতাব্দীতেই একদল ইছাঁদ বসাতস্থাপন করেছিল । শ্িবাঞ্ষুরের 
ইহারা, অর্থাৎ জোসেফ রববনের বংশধররা দু'ভাগে বভন্ত হয়ে যায় ॥। একদল 
শনজেদের আলাদা রেখে ধমাঁয় বোশিষ্ট্য রক্ষার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম মেনে 
চললো । অন্যদল স্থানীয় আধবাসশদের মধ্যে মিশে গিয়েও নিজেদের ইছাদি বলে 
দাঁব করত । 

দাঁক্ষণাতো অনেক রাজবংশের আস্তত্বের ফলে এই অণ্লে বেন্দ্রীয় শাসনের 
কোনো সুযোগ ছিল না। চাল.কা, রাষ্ট্রকূট, যাদব বা হোয়সলদের রাজনৈতিক 
উচ্চাকাঙফা স্ফল হতে দেয়নি । একমান্র চোলরাই সামন্ত রাজাদের কছুটা বশে 
আনতে পেরেছিল । কেবল চোলদের রাজনোতিক ব্যবন্থাতেই কৃষকদের সঙ্গে নিয়- 
মত সম্পর্ক বঙ্জায় ছিল এবং কেন্দ্রীয় শাসনের কিছ? কিছু লক্ষণ দেখা যেত। 
চোলরাজা প্রথম রাজরাজের রাজনোতিক মর্যাদার সঙ্গে রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষ 
বা হোয়সল রাজা 'বিষ্ণবর্ধনের মর্যাদার পার্থকা ছিল । গোড়ার দিকের চোলরাজারা 
উপাধি নিয়ে তত মাথা ঘামাতেন না। কন পরবতাঁ রাঞ্জারা বড় বড় উপাঁধ 
(যেমন-_- চক্করবতর্ঁগল অর্থাৎ সম্রাট, উত্তর-ভারতের চক্ুবাঁতিন্ উপাধর সঙ্গে সমাথক) 
গ্রহণ শুর করলেন । রাজাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করাও শুরু হল । মৃত রাজাদের 
স্মরণে মান্দর তোর করা হল । রাজপ্রাসাদে বিলাসের অন্ত ছিল না এবং র[জকণয় 
দ্লানও ছিল প্রচুর । উত্তর-ভারতে রাজপুরোহতের যে ভগমকা ছিল, চোলরাজ্য 
তার 'কছটা পাঁরবর্তন ঘটেছিল । চোলদের রাজগুরু পাঁথব ও আধ্যাত্মক ব্যাপারে 
পরামর্শদাতা তো ছিলেনই, তাছাড়াও গোপন ব্যাপারে তার পরামর্শ নেওয়া হতে 
লাগল ৭ এছাড়া, কিছ কিছ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পারষদও রাজাকে পরামর্শ 
দিতেন | তবে স্থায়ী মাল্তসভার কথা শোনা যায় নি। 

সুসংহত রাজকর্মচারী-সংগঠনের হাতে শাসনের দ্বায়িত্ব ছিল ॥ কর্মচারীদের 
নিয়োগপদ্ধাতি সম্পর্কে কিছ? জানা যায় না। তবে, উত্তর-ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গে 
হয়তো কোনো পার্থক্য ছিল না। সেখানে বংশ, বর্ণ, যোগ্যবোগ ও অন্যান্য গণের 
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কথা বিবেচনা করা হতো । রাজা প্রথমে মৌখক আদেশ দিতেন এবং পরে তা 
শলপিবদ্ধ করা হতো । কোনো চুন্তর ক্ষেত্রে ওই আদেশে কর্মচারীদেরও স্বাক্ষর 
থাকত। চোলরাজ্য কয়েকটি প্রদেশে ( মগ্ডলম্ ) বিভন্ত ছিল । প্রদেশের সংখ্যা 
ছল আট বা নয়। প্রত্যেকটি মগ্ডলম জেলা বা বলনাড্ূতে বিভন্ত ছিল৷ সেগুলির 
মধ্যে থাকত কয়েকটি করে গ্রামের সমান্ট । সেগ্যালকে বলা হতো কুরম ॥ নাড, বা 
কোট্রম । অনেক সময় খুব বড় গ্রামকে আলাদা করে শাসন করা হতো । এরকম 
গ্রামকে বলা হতো তানিয়ুর | 

শাসনব্যবন্থার সর্বানম্ন একক ছিল গ্রাম এবং এই ব্যাপারে চোল ও গু শাসন- 
পদ্ধাতর কোনো পার্থক্য ছিল না। ভবে গ্রামশাসনের ব্যাপারে চোলদের 'কন্ছু 
বোঁশত্ঠা ছিল । গ্রামগনলকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হতো । চোল রাজকর্মচারণরা 
গ্রামের শাসনব্যবস্থায় শাসকের পারবর্তে পরামর্শদাতার ভূমিকা নিত ! এই কারণে 
দেশে বাজনোতিক পারবর্তনের প্রভাব গ্রামে বোশ পড়ত না এবং গ্রামগুলি অব্যাহত 
গাঁতিতে উল্লাতিলাভ করাছল । উপমহাদেশের অন্যানা অণ্চলের তুলনায় তামিলনাদে 
যে অনেক বোশ সাংস্কীতক আঁবাচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তার মূলেও হয়তো 
রয়েছে চোলদের গ্রামশাসন পদ্ধাত । 

গ্রামশাসনে এই স্বাধীনতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যে গ্রামবাসীরা স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ভাবে গ্রামের শাসনকাজ চালাবে । এইজন্যে একটি গ্রামপারিষদ গঠন করা হতো 
এবং পাঁরষদের হাতেই শাসনভার থাকত । বড় গ্রামে শাসনবাবন্ছা আর একট: জটিল 
হতো এবং সেখানে শাসন পাঁরচালনার জন্যে একাধিক প্রাতিষ্ঠান থাকত ৷ গ্রাম- 
বাসীরা প্রয়োজন অনসারে দুই বা ততোধিক পাঁরষদের সভ্য হতে পারত। গ্রামগ্যাল 
শবাভল্ন পাড়ায় গবভন্ত থাকত এবং পাড়াগ্ীলর নিজস্থ পরিষদ থাকত। এই পাঁরষদের 
সভ্যদের মধ্যে পেশাদার কারিগর, যেমন ছ্বতোর বা কামারদের প্রাতানধিও থাকত । 
শবভন্ন সামাঁজক গোম্ঠীর পারস্পারক সম্পর্ক ছিল গ্রামের সমাজজীবনের ম্লাভন্তি ৷ 
শবাভন্ন সামাঁজক গোচ্ঠী নিয়েই গ্রামের মূল পাঁরষদ গঠিত হতো । 

সাধারণ পরিষদগালতে আঁধকাংশ চ্ছানীয় আঁধবাসীই সদস্য হতে পারত । 
পাঁরষদ ছিল তন ধরনের £ ক. যেসব গ্রামবাসী কর দিত তাদের সভার নাম ছিল 
'উর” ; খ. গ্রামের ভ্রাঙ্মণদের নিয়ে অথবা ব্রাহ্মণদের জন্যে দানকরা গ্রামগুলিতে যে 
পারষদ থাকত, তার নাম ছিল “সভা ; গ. এছাড়। ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে যে পারষদ 
থাকত, তার নাম ছিল 'নগরম' । কোনো কোনো গ্রামে উর ও সভা দৃইই থাকত । 
বড় গ্রামে কাজের সৃবিধের জন্ৰে প্রয়োজন মতো দুটি উরও থাকত । 

ন্ছানশয় পারস্থিত অনুসারে এই পারষদগুলির কাজকর্মও বিভিন্ন রকম হতো । 
গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ উর-এর সভ্য ছিল, তবে প্রধীণরাই প্রধানত কাজ 
চালাতেন । 'নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে প্রবীণরা অনেক সময় কার্ধকরশ সামাত 
শাঠন করে নিতেন । সভার ক্ষেত্রেও ওই একই ব্যবস্থা ছিল । তাছাড়া, সভার ক্ষমতা 
ছিল 'বশেষ ধরনের কাজের জন্যে সাঁগাত গঠন করে দেবার ৷ সভায় সভা "নির্বাচনের 
জন্যে উপবযবৃন্ত ব্যন্তরদের মধ্যে লটা'র হতো । 
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সভার কার্যকলাপের বিস্তাবিত বিবরণ পাওয়া যায় উত্তর-মেরুর গ্রামের মান্দর- 
গান্রের লেখা থেকে । এই গ্রামটি কেবল ব্রাঙ্মণে অধযাষত ছিল । এই দেওয়াল- 
1লাপট দশম শতাব্দীর । লেখা আছে ; 

*** তিরিশ পাড়া থাকবে । 
এই 'তাঁরশটি পাড়ার আঁধবাসীরা মিলিত হয়ে লটার-দ্বারা নির্বাচনৈর জন্যে 
একজন করে প্রা শ্ছির করবেন । প্রার্থার গুণাবলী হবে 
তিনি করদায়শ জমির এক-চতুর্থাধশের বোশর আঁধকারা হবেন। তিনানজের জমির 
ওপর নিমিত বাসগৃহের আঁধবাসী হবেন । ভান ৭০-এর কম ও ৩৫-এর বে'শ 
বয়স্ক হবেন । তিনি মল্ম এবং ব্রাঙ্গণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের আঁধকারাী হবেম। 

প্রাথথার যাঁদ মাত্র এক-অষ্টমাংশ জাম থাকে, কিন্তু তার যাঁদ অন্তত একটি বেদ ও 
চারটির একাট ভাষ্য পাঁগুত্য থাকে, তাকে নির্বাচনের জন্যে বিবেচনা করা হবে। 
যাদের এইপব গুণাবলী আছে, তাদের মধ্যে ধারা বাণিজ্য ব্যাপারে আঁভজ্ঞক ও 
ধাদের নৌতিক চাঁরত্র উত্তম, তাদের [িববেচনা করা হবে । ধারা সংপথে উপার্জন 
করেছেন, মন পাঁব্র এবং গত তিন বছরে কোনো পাঁরষদের সদস্য ছিলেন না, 
তশদেরও গ্রহণ করা হবে। যারা পরিষদের সদস্য ছিলেন, কু আয়ব্যয়ের 
হিসেব দাখিল করেন নি, তশরা এবং তণদের নিয়ালাখত আত্মীয়-স্বজনরা প্রার্থী 

হতে পারবেন না 
মায়ের বড় বোন ও ছোট বোনের প্রা ; 
বাবার বোন ও মায়ের ভাইয়ের পন্ররা ; 
মায়ের সহোদর ভাই ; 
বাবার সহোদর ভাই ; 
নিজের সহোদর ভাই ; 
নিজের শ্বশুর ; স্লীর ভাই ; সহোদর ; 
সহোদর বোনের স্বামী ; 
সহোদর বোনের প্র । 

নিজের জামাতা ; 
নিজের পিতা ; নিজের পূত্র। 
ধার বরুদ্ধে অনাচার বা পীচট প্রধান পাপের প্রথম চারাঁট পাপের আভিযোগ 
থাকবে, তারাও প্রার্থা হতে পারবেন না । ( পাঁচ প্রধান পাপ হল-_ ব্রাহ্মণ- 
হত্যা, মদ্যপান, চারি, ব্যাভচার ও অপরাধীদের সঙ্গে সংসর্গ )-_-তণর উত্থারউত্ত 
আত্মীয়রাও লটারির জন্যে প্রার্থা হতে পারবেন না । বিন অস্পৃশ্যদের সংস্পর্শে 
এসেছেন বা নিম্নবর্ণের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন, প্রায়শ্চিন্ত না করা পধন্ত 
তশর নামও বিবেচিত হবে না। 
এছাড়াও যান হঠকারণী **- যিনি অনোর সম্পান্ত আত্মসাৎ করেছেন... যান 
'নাষন্ধ খাদ্য ভক্ষণ করেছেন, খিনি পাপকাজের জনয শুদ্ধি অনুষ্ঠান করতে 
বাধ্য হয়েছেন-.. 
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এই সমস্ত ব্যান্তরা ব্যতীত আর সকল প্রার্থীর নাম ৩০টি পাড়ায় নির্বাচনের জন্যে 
লটারির কাগজে লেখা হবে । প্রত্যেক পাড়ার জন্যে প্রাথখদের নাম 'ভিল্ন ভিন্ন ভাবে 
গুচ্ছ কবে নিতে হবে । গনচ্ছগাীল একটি পাল্রে রাখা হবে | লটারির কাগজ তোলার 
সময় বৃহৎসভার সমস্ত বৃদ্ধ ও তরুণ সদস্যকে ডাকা প্রয়োজন । মান্দরের যেসব 
পৃর্রোহত সৌঁদন গ্রামে উপগ্ছিত থাকবেন, তারা সকলেই পাঁরিষদের'ভেতরের কক্ষে 
আসন নেবেন । প্রবীণতম পুরোহিত কাগজভাঁতি পান্টি তুলে ধরে সকলকে দোখয়ে 
দেবেন । এরপর একটি ছোট ছেলেকে বলা হবে এক-একটি কাগজের গ-চ্ছ তুলে 
অন্য একটি শুন্যপান্রে রাখতে ॥ কাগজের টুকরোগুলি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে"দেওয়া 
হবে । এইবার পান্রাট থেকে একাট কাগজের টুকরো তুলে নিতে হবে । কাগজের 
টুকরোর লেখা নামাঁট প্রত্যেক পুরোহিত পড়ে শোনাবেন। এই নামাঁটই গ্রহণ 
করা হবে। এইভাবেই ৩01 পাড়ার গ্রাতানাধ 'নর্ধাচন চলবে । 
নির্ধাচিত ৩০ জন সভ্যের মধ্যে ধারা ইতিপূর্বে উদ্যান-সামাতি ও পদক রিণণ* 
সমিতিতে ছিলেন, ধারা বয়সে প্রবীণ ও ধারা পাগুত ব্যাস্ত, তশদের বাংসাঁরক 
সামাততে মনোনীত করা হবে । অবশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ১২ জনকে উদ্যানসামাত 
ও ৬ জনকে পদ.ঘ্করিণী-সামাঁততে নেওয়া হবে ॥ এই ৩টি সমাতর প্রধান ব্যান্তরা 
৩৬০ দিনের জন্যে কার্ষভার নেবেন ও তারপরে অবসর গ্রহণ করবেন । কোনো 
সভ্য কোনো অপরাধ করলে তাকে তৎক্ষণাৎ অপসারণ করা হবে। এপরা অবসর 
গ্রহণের পর নতুন সাশাতি গঠনের জন্যে ১২ট রাস্তার 'ন্যায়রক্ষা সামতি, 
মধ্যস্হের সাহায্যে আবার সভার আধবেশন ডাকবেন । সেখানে লটারির সাহায্যে 
আবার নতুন সামাত নির্বাচিত হবে 1". 
সব্ণসমাত ও পণ্মৃখী সামীতর জন্যে আগের পদ্ধীততেই ৩০টি পাড়ায় জটার 
হবে । যে ব্যান্তকে গাধার পিঠে চড়ানো হয়েছে ( অথশং শাস্ত দেওয়া হয়েছে ), 
বা যে কখনো জাল জ্ুয়াচু'রি করেছে তাকে নির্বাচন করা হবে না। 
গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসেব লেখার দায়ত্ব ?ঈদতে হবে এমন একজনকে, 'যাঁন 
সংপথে উপার্জন করেন । 'তনি বতাদন না প্রধান সাঁমাতর কম'কর্তাদের কাছে 
হিসাব দাঁখল করছেন এবং তাদের হিসেব ভ্রাটহশন বলে গৃহণত হচ্ছে, ততঁদন 
হিসেবের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে নতুন কোনো হিসাবরক্ষক নিয-ন্ত করা হবে 
না। হিসাবরক্ষক হিসেব মেন্ানোর আগে অন্য কাউকে হিসেব শেষ করার ভার" 
দিয়ে চলে যেতে পারবেন না। ষতাদিন চন্দ্সূর্য আছে, ততদিন এইভাবেই সমিতির 
নির্বাচন চলতে থাকবে ।-.- আমরা উত্তত্-মেরুর সভা আমাদের গ্রামের মঙ্গলের 
জনো, অর্থাৎ দুষ্টলোকের শাস্তি ও অন্যানাদের উন্নণতর জন্যে এইসব কথ্য 
জানিয়ে দাচ্ছ । আমি, কাতপোত্তন শিবাক্যার রাজমল্লমঙগল-প্রয়ন পারষদের 
কর্মসামতির আদেশে এই বিবরণশ লিপিবদ্ধ করলাম ।""১ 
অন্যান্য 'লাপর মধোও একই ধরনের বিবরণ পাওয়া গেছে । তবে, প্রাথণর 

গুণাবজণ ইত্যাঁদ বিষয়ে এবং খরচের বরাদ্দ মঞ্জ,র করার নিয়মে পার্থক্য আছে । 
দোল বাঁজয়ে আঁধবেশন আহ্বান করা হতো মাঁন্দর সংলগ্ন জমিতে । গ্রামসভাগুলির 
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মধ্যে পারস্পারক সহযোগিতা 'বরল ছিল না। 

সরকারি কর ইত্যাঁদ নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল গ্রাম-পাঁরষদের ওপর । তাছাড়া, 
কোনো বিশেষ কাজের জন্যে পারষদ আলাদা খাজনা আদায় করতে পারত : যেষন, 
পম্কারী খনন | রাজকোষে দেয় করের সঙ্গে এইরকম বিশেষ খাজনার কোনো 
স্ম্পর্ক ছিল না। পাঁরষদের অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল দান ও কর সংক্রান্ত নাথপন্ন 
রাখা, ও চাষ ও জলসেচ সম্পাঁকত ববাদের 'নস্পাস্ত করা । বৃহৎ সভাগনীল কর্মচারী 
খীনষুন্ত করত | তবে ছোট গ্রামে গ্রামবাসীরা বিনা বেতনেই সভার কাজ করে দিত। 

সভাগ্বাল থাকা সত্ত্বেও রাজা ও গ্রামের মধ্যে যোগ্বাযোগ রক্ষার জন্যে রাজ- 
কর্মচারী ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমেরও প্রয়োজন হতো । চোলরাজাদের অধীনে 
সামন্তরাজা ছিলেন, যেমন পল্লবদের প্রধানরা এবং অন্যান্য ছোটখাটো শাসনকর্তারা । 
কন রাজা ও সামস্তরাজার পারস্পারক সম্পর্ক নিয়ে গ্রাম পারদ মাথা ঘামাতো না । 
প্রাম্মগ্াীলর স্বাধীনতা এত বোঁশ 'ছিল যে, শাসনব্যবস্হা বা রাজনৌতিক পারবর্তন 
প্রামের প্রাত্যাহক জীবনে কোনো প্রভাব ফেলত না । গ্রামের রাজনোৌতক ও অথ“ 
নোৌতক স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল । সামন্তরাজারা কর আদায় করে 
রাঞ্জাকে তীর প্রাপ্য মাটয়ে ?দয়েই 'নাশ্চন্ত ছিলেন । গ্রামবাসঈদের কাছ থেকে কর 
সংগ্রহ করে দিত সভা পাঁরষদ । চোলরাজ্যেই এই প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল । 
দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র বা উত্তর-ভারতে সামন্তরাজাদের মধণদার উন্নীত হয়োছল । তারা 
কেবল রাজার কর আদায়ই করতেন না, রাজার সঙ্গে একটা চন্তবদ্ধ সম্পর্কও থাকত 
যাতে সামস্তরাজাদের ক্ষমতাও 'নতান্ত কম ছিল না। ( এ'বষয়ে অন্য এক অধ্যায়ে 
আলোচনা করা হবে ।) 

প্রজাস্বত্ব ছিল প্রধানত দুই ধরনের । জাঁমর সমবেত মালিকানার ব্যবস্হা ছিল। 
সেক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে গোটা গ্রামের হিসেবে কর দিত ॥ অথবা, কৃষকরা 
ব্যান্তগতভাবে খাজনা দিত। কৃষকরা রাজকর্মচারীদের কাছে বা মন্দিরে কর জমা 
1দত। খাজনার পাঁরমাণ পূর্বনিধধধারত থাকত । উদ্বৃত্ত অংশ কৃষক নিজে ভোগ 
করত । শ্রমের 'বানময়ে ঝণশোধের প্রথাও চাল: ছিল । তবে এ প্রথার প্রচলন ছিল 
সীমিত__ যেমন, করের পারিবর্তে মন্দিরে বিগ্রহ ম্লানের জন্যে নিয়ামত জল এনে 
দেওয়া । পরে সামারক বাঁহনীতে যোগদানের পাঁরবর্তে কর মকুবের প্রথা শুর 
হয়োছল । যেখানে জাম দখলের আঁধকারের প্রশ্ন উঠত, সেখানে ব্রিগ্ধদেয়' ও 
'দেবদেয়' জমির ভুস্বামীকে সাধারণ ভুস্বামীর মতোই ধরা হতো ; তাদের আতীরন্ত 
সুবিধে দেওয়া হতো না। রি 

পল্লবষ্গের সময় থেকে ব্রহ্মদেয়' দানের 'রীতি অপারবার্তত ছিল । যেমন, 
চোলদের সময়ে “সুন্দর চোল ব্রাহ্মণ আনরদদ্ধ ব্রক্গাঁধরাজকে কিছ, জাম দান করতে 
গিয়ে অনাবিল দানপন্রে' লিখোঁছলেন : 

*-"আমরা জমির সামানা নিধণরণের জন মাটি উঁচু করে রেখে তার ওপর 
নাগফণাী গাছ লাগিয়োছিলাম । এই জমির অন্তর্গত ছিল ফলের গাছ, জল, বাগান, 
উচু গাছ, গভাঁর কুয়ো, খোলাজামি, বাছুর চরানোর জমি, উইটিবি, গাছের 
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চারাদকের বেদী, খাল, নদশ ও তার জমা পাল, পুকুর, শস্াভাগ্ডার, মাছের 
পনুকুর, গোচাক ; এবং অন্য সময় কিছ? যার ওপর গিরগিটি এবং কচ্ছপ চলে ; 
বিচারালয় থেকে পাওয়া অথথ, পানের ওপর ও তাতে বোনা কাপড়ের ওপর 
কর... সমস্ত কিছু যা রাজা ইচ্ছে করলে ভোগ করতে পারতেন, তা এই ব্যান্তকে 
দেওয়া হল । হীন স্বেচ্ছায় পোড়া ইটের তোরি বছুতল বাসগৃহ তোর করতে 
পারবেন ॥। ছোট ও বড় কুয়ো খনন ও নাগফণশ ইত্যাঁদ গাছ বপন করতে 
পারবেন | সেচের প্রয়োজনমতো খাল খনন করতে পারবেন, জল ন্ট না করে 
বাধ তোর করবেন। এর জাম থেকে কেউ সেচের জল পানর করে নিয়ে যেতে 
পারবে না। এইভাবে পুরানো আদেশ পাঁরবর্তন করে পরানো নাম ও কর 
অপসারণ করে কর্ণাকরমঙ্গলম নামে 'একভোগ ব্রন্মদেয়' ( একজন ব্রাহ্গণকে 
জাঁমদান ) তোঁর করা হল 1২ 
জমির স্বত্বাঁধকারী ও করদাতাদের সঙ্গে সাধারণ চাষণ যারা অথের 'বানময়ে 

জাঁমতে কাজ .করত, তাদের প্রচুর পার্থক্য ছিল । সাধারণ চাষা গ্রামসভার সভ্য 
হতে পারত না এবং স্থানীয় শাসনেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদলাভ করতে পারত 
না। ভূমিহীন কষকের অবস্থা ছিল প্রায় কৃতদাসের মতো এবং তাদের জীবনেও 
উন্নাতরও কোনো আশা ছিল না। এদের মধ্যে অনেকে নিম্নবর্ণের ছিল । তারা 
মান্দিরের বাইরের নানাকাজে নিমনস্ত হতো, কিন্বু মন্দিরের ঢোকার অনুমতি ছিল না। 

কৃষক শ্রমজশীবীদের একটা প্রধান কাজ ছিল পাঁতিতজমি পুনবৃদ্ধার ও জঙ্গল 
পাঁরত্কার করা । সরকারও এই কাজে উৎসাহ দিতেন, কারণ বোশ জমিতে চাষ 
হলে রাজকোষেও অর্থাগম বাড়বে । পার্তা অণ্চল ছাড়া অনান্য জায়গায় 
গোপালন তখন নিয়মিত পেশা হয়ে উঠেছিল । বছরে দুই বা তিনবার ধানের 
উৎপাদন স্বাভাবক বলে গণা হতো । তবে উৎপাদন সব জামতে একবকম ছিল 
না। জলসেচের ওপর জাঁমর উৎপাদন ও মূল্য 'নর্ভওর করত । চোলরাজ্যের আয়ের 
প্রধান উৎস ছিল ভাঁমিকর । কখনো টাকাষ কখনো দ্ববো এই কর আদায় হতো । 
এছাড়া আরো কর বসানো হতো, খনি, জঙ্গল, নূন ও কারিগাঁর পেশার ওপর । 
বিচারের জারমানা ও বাণিজ্যশুল্ক থেকেও অর্থাগম হতো ॥। কখনো অথের পাঁরবর্তে 
কাঁয়কশ্রম (“ভোত্তি') দান করতে হতো । ভূমিকর ছিল খুব বোশি-_ উৎপন্ন শস্যের 
এক-তৃতীয়াংশ ! বিশেষ কোনো পারস্ছিতি ঘটলে অবশ্য রাজা ভূমিকর মকুব করে 
দিতেন । 

করের হিসেবের জন্যে জমির মূল্যায়ন ও সীমা নির্ধারণ হতো বটে, কি ড্য 
সর্বত্র ঘটত না। ভূমিকর ছাড়াও গ্রামসভা ও মান্দরগুলি কর আরোপ করত। 
সমগ্র করভার কৃষকের কাছে রশীতমতো বোঝা হয়ে উঠত বলেই মনে হয়। কর 
মা'ঁদয়ে কোনো অব্যাহতি ছিল না। রাজার কাছে কর মকুবের আবেদন করা, 
অথবা ওই জায়গা ছেড়ে অনার চলে যাওয়া-_- এছাড়া কৃষকের পক্ষে তৃতীয় গত্যন্তর 
ছিল না। কিন্তু স্থান ত্যাগ করা সহজ ছিল না। করের ব্যাপারে যাঁদ সমগ্র 
গ্রামকেই একক ধরে দেওয়া হতো, উৎপন্ন শসোর হিসেব থেকে করমনন্ত জামির 
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উৎপাদন বাদ দেওয়া হতো । করমূস্ত জার মধ্যে ছিল__ বাসগৃহ, মান্দর, পুকুর, 
খাল, কাঁরগর ও অস্পৃশ্যদের বাসস্হান ও শ্মশান । 

এই যুগে টাকা ও সম্পান্ত জ'ময়ে রাখার প্রবণতা ছিল না। কারণ, আঁধকাংশ 
গ্রামবাসীর সণয়যোগ্য অর্থই ছিল না। জমির ফসলের আয়ে একটি পাঁরবারের 
সারা বছরের খাদ্য বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই প্রায় হতো না। খাদ্য ছিল সাধারণ । 
প্রধানত ভাত ও তরকারী । মাংস ছিল রশীতমতো দামী খাদ্য । গ্রীষ্যপ্রধান 
জলবায়ুর জন্যে বাঁড় তোরর জন্যেও খরচ বেশি হতো না। তবে ধনী চাষীরা 
তাদের অথ বিনিয়োগ করত । পাঁততজমি উদ্ধার বা সেচের খাল কাটার জন্যে অর্থ 
বানয়োগ করলে পরে সুবিধে হতো | এছাড়া মান্দর নির্মাণ বা মঠের সাহায্যের 
জন্যে অর্থদান করে ধনীরা পুণ্যাজন করত । 

এই যুগের প্রথমদিকে গ্রামগ্ীল আর্থকভাবে স্বানর্ভর ছিল । প্রয়োজনশয় খাদ্য 
ও বস্ উৎপাঁদত হতো । কারগররা অন্যান্য প্রয়োজনণয় সামগ্রধ তোর করত । 
উৎপাদনে উদ্বৃত্ত 'ফমই হতো বলে অন্যান্য অণ্লের সঙ্গে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিনিময়ের 
প্রয়োজন দেখা দেয় নি। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর পর থেকে দ্রুত নগর গড়ে ওঠার পর 
এই অবস্হার পরিবর্তন হল | চোলযুগে বাবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হল । শহরের 

জন্যে বাড়ীত খাদ্যোৎপাদন প্রয়োজন হল্প এবং এইভাবে গ্রামীণ অর্থনশীতিতে মুদ্রা- 
ব্যবস্হার প্রবর্তন ঘটল । এই কারণেই এ অঞ্চলের প্রান্তন রাজবংশগুলির তুলনায় 
চোলদের আমলে অনেক বোঁশ মদদ্রার প্রচলন হয়েছিল । 

চোল ব্যবসায়ীরা বাহবাণিজ্যের ওপর বোশ জোর দিত । পূর্ব-উপকূলের মহা- 
বলীপনরম, কাবেরীপত্তনম, শালিয়ুর এবং কোরকাই বন্দর ও মালাবার উপকূলের 
কুইলনে বাহ্বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল ।॥ পশ্চিমী বাণিজ্যের লক্ষ্য ছিল পারস্য ও 
আরবদেশ । পারস্য উপসাগরে 'সিরাফ ছিল আমদানি-রপ্তানির একটি কেন্দ্র । এই যৃগে 
চীনের সঙ্গে বাণিজ্য খুবই বেড়ে গিয়েছিল । এর ফলে বাণিজ্যে চীন-সরকারের 
একচেটিয়া নিয়ন্মণ গড়ে ওঠে, কারণ চীন-সরকার চাইত না যে বাণিজা থেকে কোনো 
আয় তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় ৷ মনে হয়, ফরমোজা ছ্বীপের উল্টোদিকে মৃলচীন 
ভূখণ্ডে একটি ভারতীয় বসাঁত ছিল । মধ্য-এঁশয়া তখন মঙ্গোলদের নিয়জ্ঘরণে থাকায় 
দঁক্ষণ চন থেকে এশিয়া ও ইউরোপের উদ্দেশ্যে বাণিজ্দ্রব্য যেত সমদ্দ্ূপথ ধরে । 
দাঁক্ষণ-ভারত থেকে বস্তঃ ওষুধ, দামশ পাথর, হাতির দাত, ?শং, আবলদস কাঠ ও 
কপূর চীনে রপ্তানি হতো । একই ংরনের জিনিস পশ্চিমী জগতের বপ্তাঁন হতো । 

ওইযৃগেঘ্ সমস্ত পাঁরব্রাজকের মতো মার্কো পোলোও ভারতে প্রচুর ঘোড়া আম- 
দানর কথা লিখেছেন । ঘোড়া 'বিক্ি করে আরবরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল । 
আরবদের কাছ থেকে ঘোড়া কিনে দাঁক্ষণ-ভারতাঁয় বাবসায়ীরাও এদেশে ঘোড়া 
বাক্র করে প্রচুর অর্থলাভ করত । ভারতে কখনোই ঘোড়ারু বংশবীদ্ধ করার চেষ্টা 
করা হয়ান এবং অনেক দাম দিয়ে ঘোড়া আমর্দান করা হতো । মার্কো পোলো 
লিখেছেন : 

'*-এই দেশে ঘোড়ার বংশবৃদ্ধর কোনো ব্যবস্হা নেই । সেজন্যে এদেশের সারা 
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বছরের আদায় করা রাজস্তের প্রায় সবটাই, অথবা একটা বড় অংশ ঘোড়া কিনতে 

ব্যয় হযে যায় । ব্যাপারটা কি হয়, আম খ,লে বলছি । হরমূুজ, কাইস, ধোফার, 

শির ও এডেন__ যেখানে যুদ্ধের ঘোড়া ও অন্যান্য ঘেড়া বৌশ পাওয়া যায়, 
সেখানকার ব্যবসায়ধরা সবচেয়ে ভালো ঘোড়াগুি কিনে নিয়ে জাহাজভার্ত করে এই 
রাজা ও তশর আরো চার ভাইয়ের কাছে 'বাক্র করে দেয় । কয়েকটি ঘোড়ার দাম 

ওঠে ৫০০ সোনার 'সাগ্গি'__ যারমূল্য হল ১০০ রৌপ্য 'মার্কে'রও বৌশ। আমি 
জোর করে বলতে পার, এই রাজা বছরে ২ হাজার বা আরো বেশি খোড়া কেনেন । 

তার ভাইয়েরাও সমান সংখ্যক ঘোড়া কেনেন । কিন্তু বছরের শেষে এব শোর বেশি 

ঘোড়া ি'কে থাকে না । ঘোড়াগুণীলর ঠিকমতো যত না করার ফক্েই তারা মারা 

পড়ে । এখানে কোনো পশু চিাকৎসক নেই ও কেউ ঘোড়ার 'চাকংসাও জানে না । 

আমি নিশ্চিত জানি, যেসব ব্যবসায়ীরা ঘোড়া রপ্তানি করে তারা কোনো পশৰ 

চাকৎসককে পাঠায়ও না, আসতেও দেয় না। বাজার ঘোড়া যত বোঁশ গারা 

পড়ে, ব্যবসায়ণরা ততই খাাঁশ হয় । ৩ 
মার্কো পোলোর আঁতরঞ্জনের প্রাত ঝোক থাকলেও এই 'ববরণণীতে খানিকটা সত্য 

অবশ্যই আছে । 
বৈদেশিক বাঁণজ্যের প্রসারের ফলে দেশের মধ্যে উৎপাদনে উৎসাহের সৃষ্টি হল । 

সাধারণত স্ছানশয় বাজারের চাঁহদা অনুসারেই দুব্য উৎপাদন হতো । বৈদোশক 

বাঁণিজের দ্ুব্যসামগ্রীর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা হতো । হাতি, ঘোড়া, মশলা, 

গন্ধন্ুব্য, দামশ পাথর, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ইত্যাদ সামগ্রী নিয়ে প্রচুর ব্যবসা চলত | ধাতু- 

নামত পান্র, গহনা, চশনামাটির পাত ও নূনের ব্যবসা ততটা গুরত্বপূর্ণ ছিল না। 

বাণিজ্য নিয়ল্রণ করত ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগহাল । তার মধ্যে “মানগ্রামম ও 

'বলনাঁজয়ার” _এগ্াীল সূপাঁরাঁচত নাম ছিল । ওই য্ের অর্থনোতক জাবনে 

সংঘগুলির গরুত্বপূ্ণ ভামকা ছিল । ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে সংঘ 

গঠন করত এরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালশ ছিল । উপমহাদেশের যে-কোনো প্রান্তে. 

এদের অবাধগাঁতি ছিল । রাজনোতক সশমানা এদের গাঁতাবাঁধর পক্ষে বাধ হয় নি। 

স্হানশয় আঁধবাসধদের সমবায় সংঘগীলিকে 'নগরম' নামে আভহিত করা হতো ॥ 
আঁধকাংশ শহরেই-এগযাল দেখা যেত এবং বড় সংঘগ্দালর সঙ্গে এরা সভা হসেবে 

যুস্ত ছিল। সংঘগীল উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন দ্রব্য ঠিনতে ও নানা জায়গায় নিয়ে 

গিয়ে বিক্ধি করত ।॥ বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে ব্যবসায়ীরা সরকার সাহায্যের ওপর 

নর্ভরশশল ছিল না । তবে প্রয়োজন হলে রাজ্যগবীল ব্যবসায় স্বার্থরক্ষার সাহায্য 

করত ॥ এর উদাহরণ হল--* শ্রীতিজয় । কিন্তু রাজকাঁয় হস্তক্ষেপের পেছনে কীচামাল 
বা উৎপাদিত মালের বাজার দখল করে নেবার কোনো উদ্দেশ্য থাকত না। অন্যদেশ 

ব্যবসায়*দের স্বার্থে আঘাত দিলে রাজারা সক্রিয় হয়ে উঠতেন । মন হয়, রাজা ও 

উচ্চপদস্হ রাজকমণ্চারশরা বাণিজ্যে অথ বিনিয়োগ করতেন ৷ অথবা, সংঘগযাল 
প্রয়োজনমতো বিশেষ বিশেষ উপহার সামগ্রী এনে দিত । 

ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগনল এত ধনশ ছিল যে, তারা একটি গোটা গ্রাম কনে 
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ঈনবে কোনো মান্দরকে দান করে দিজেপারত। “নানা দেশস' সমবায় সংঘের বহু'বিভন্ত 
কার্ষধারাব অন্ত্রগত ছিল দাঁক্ষণ-ভারত ও সুমাত্া উভয় স্হানেই বাণিজ্য । আশ্চর্ষের 
কথা এই পে, এত আ'থক ক্ষমতা সত্তেও সংঘগহীল আরো রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের 
০*০া করে নি। সন্তনত, সংঘ ও রাজাব পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল খুব ঘ্বানচ্ঠ ৷ অনেক 
সংঘই বিদেশে বাণিজ্য করত ও চোলরাজাদের নৌবাহিনগর প্রাক্রমের ওপর তাদের 
নির্ভব করতেই হতো । সংঘগ:লর মধ্যে ব্রাঙ্মণের মংখা কম ছিল না । রাজার রাজ- 
নৌতক ক্ষমতা নিবে প্রশ্ন ভোলার আগ্রহ ব্রান্গণদের ছিল না । কারণ, রাজারা ব্রাহ্মণ- 
দের ভূমিদান কবতেন ও ব্রাহ্মণদের অর্থনোতিক প্রয়োজন মিটাতে ভূমিদান গরুত্ব- 
পুর্ণ ছিল । আগের যুগেও বর্ণাশ্রমের ফলে নংঘগহীল কখনো এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
বাজনো তক ক্ষমতা হিসেবে পারগাঁণত হয়নি । তাছাড়া, রাজার সার্বভোম রাজনৈতিক 
ক্ষমতা প্রায় সকলেই এষনুগে স্বীকার কবে নিয়েছিল, এবং এই বিশ্বাসের মূল দৃঢ় হয়ে 
উঠেছিল । রাজার ক্ষপ্লতাকে আইনের স্বীকীতি দেবার দাঁয়ন্ব ছিল মন্তরীনগ্ডলী ও 
পুরোহিতদের ওপর | তারাও নিশ্চয়ই রিল রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করে 
রাখার চেঙ্টা করত | তবে উপক.লবঙ রাজ্যগুঠলিতে বাণকদের সমবায় সংঘ আরো 

ক্ষম তাশালশ ছিল, কারণ বাণিজোর সাফল্যের ওপরই এধরনের রাজ্যগহীলর জাস্তত্ব 
ণনর্ভর করত । 

দুরাগাক্রমে বাবসা-বাণিজে;র লেন-দেনের বিশদ দাঁলল এখন আর পাওয়া যায় 

না। দেশের বাভন্ন অংশে ব্যবসায়খদের সমবায় সংঘের কেন্দ্র থাকার যলে প্রামসাঁর 
নোট) প্রগালত হয়েছিল 1নয়মিতভাবেই | মুদ্রারও ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়োছল । 
স্বর্ণমদ্রার অবাধ প্রচলন ছিল । তবে একাদশ শতাব্দীর পর থেকে মবদ্রাগযীলর মানের 
তবনাত ঘটে । তবে এও সত্য যে, অনদ্রার সোনার পারযাণ দেশের সব জায়গায় এক 
ছিল না। ওজন ও মানের ব্যাপক পার্থক্যের জন্যে গ্রামে সোনা ও স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার 
বৈড়ে গেল । চোলযহগেব শেষাঁদকে স্হানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে তাগ্রমুদ্রার 
ব্যবহার বেড়ে যায় । গ্রামাঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রণ বানময়ের মাধ্যমেই দেওয়া- 
নেওয়া হতো । কিংবা, ধানের পরিমাণ হিসেব কবে বাণিগয় চলত । এইসব অঞ্চলে 
মুদ্রার ব্যবহার ছিল শুধু দূরদেশে বেচাকেনার জনো, অথবা ম্ল্যবান জিনিসের 
কেত্রে, যেখানে বানিময়ের বাবস্হা তেমন স্াবধাজনক ছিল না। 

এই যুগে গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৌতিক জীবনের কেন্দ্র ছিল মান্দর ৷ 
কখনো রাজাই মাঁন্দর নির্মাণ করে দিতেন । সেক্ষেত্রে মান্দরগ্ীল সাধারণত রাজ- 
ধানশতে অবাঁস্হত হতো ও বাজসভার সঙ্গে মান্দবের নিক়ামত যোগাযোগ থাকত । 
যৈমন, তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরম মান্দর, অথবা ব্যবসায়ী ও সমবায় সংঘের দানেও 
মান্দর নামত হতো । সেক্ষেত্রে নান্দরের সঙ্গে শহরের ক্ষমতাশালী নাগারকদের 
নিকট সম্পর্ক থাকত ৷ এছাড়া, গ্রামধাসীরা গ্রামে ছোট মাঁন্দর তোর করে নিত। 

গ্রামে মীন্দরই ছিল নানাবিধ কার্যকলাপের কেন্দ্রে । এখানেই গ্রামসভার আঁধবেশন 

বসত, বা বিদ্যাভ্যাস চলত । উপরন্থু মাঁন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করত গ্রামবাসীরাই | বড় 
মাঁন্দর 'ির্মাণের সময় দশর্ঘাদন ধরে কাঁরগররা কাজ পেত ॥ যেসব জায়গা থেকে 
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নির্মাণের মাল-মশলা আসত, সেইসব অণুলের সঙ্গে নতুন অর্থনোতিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হতো । 

আধহানক যুগে কোনো বড় প্রাতজ্তানের রক্ষণাবে *ণের সঙ্গে ওই যুগের ম'ন্দুর 

রক্ষণাবেক্ষণের তুলনা করা যায় । ভাঞ্জেরের মান্দিরই ওইযহণের সবচেয়ে সম্প্ন মন্দির 
ছিল । সেখানকার বাৎসাঁরক আয় ছিল-_ ৫০০ পাউপ্ড ট্রয় (মণিক্কারদের মাপ) সোনা, 
২৫০ পাউও ট্রয় দামী পাথর, ৬০০ পাউও দ্রর রুূপো । কয়েকশো গ্রামের রাজস্ব ও 
ব্যান্তগত দান থেকে এই বিপুল অর্থ আয় হতো । মাণ্দরের কম্ণচারশ যারা থাকত 
যথেষ্ট আরামে, ছিল ৪০০ দেবদাসী, ২১২ জন ভৃতা, ৫৭ জন সঙ্গীতজ্ঞ ও শাস্ত- 
পাক ; এছাড়া কয়েকশো পুরোহত মন্দিরের কাছাকাছি বাস করত | মান্দরের 

পারচালকরা এই অর্থ লগ্্থ করত 1বাভিনন অর্থকরখ ব্যবসায়ে ৷ তাগ্থাড়া, গ্রামসভা 
গুলিকে টাকা ধার দেওয়া, বা টাকা গচ্ছিত রাখার কাজও করত । তখনকার প্রচলিত 
সুদের হার, শতকরা ১২ টাকা 'হসেবেই মান্দর থেকে টাকা ধার দেওয়া হতো । 
আগের যুগে অবস্থাপন্ন মঠগহীল যা করত, এই সময়ে মন্দিরগুীলও অথে€র ব্যাপারে 
তাই করত । 

চোলযুগের আঁধকাংশ মাঁন্দরে দেবাসীদের দেখা যেত । এই প্রথার প্রথনদৃকে 
দেবদাসশরা ছিল বশেষ শ্রদ্ধেয়া পারচাঁরকা । রোমের কুমারী কন্যাদের ( ৬95%8| 
৬1175) ) মতো এখানকার দেবদাসীদেরও খুব অঞ্পবয়সে মন্দিরের জন্যে উৎসগ 
করে দেওরা হতো । তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজনকে ভরতনাট্যম নৃত্যের 
শিল্পী হবার জন্যে কঠিন সাধনা করতে হতো । (এমন কি বঙমান যুগের কোনো 
কোনো শ্রেষ্ঠ ভরতনাটাম ন্ৃত্যাশিজ্পও দেবদাসীদের বংশধর | ) কিন্তৃদেবদাসী-প্রথার 
অপব্যবহার শুরু হল । শেষপর্যন্ত অনেক মাঁন্দরেই দেবদাসীরা বারবনিতায় রূপান্তারত 
হল । আথকভাবে অত্যাচারিত এই নারীদের আঁজত অথ মাহ্দর-পারচালকদের 
কাছে জমা পড়ত । অন্যদকে নগরের নর্টারা নানা গ.ণসম্পন্বা নারী ছিল এবং 
তাদের দেবদাসীদের মতো অপব্যবহার করা হয় 'ন। এই বারাঙ্গনাদের ও সমাজের 
উচ্চশ্রেণীর নারীদের চলাফেরার অনেক স্বাধঈনতা ছিল, কেননা কেবল তাদের পক্ষেই 
সামাজক নিয়মাবাঁধ উপেক্ষা করা সন্তব ছিল । কিন্তু সাধারণ ঘরের মেয়েদের বাড়তে 
বা ক্ষেতে কাজ করতে হতো । 

সামাজক »ম্পকের ক্ষেতে বর্ণ সচেতনতা বেশ প্রবল হয়ে উঠোহল । সমাজে অন্য- 
দের চেয়ে ব্রাহ্মণদের সম্মান ছিল বোশ এবং ব্রাহ্গণরা সে সম্পর্কে সচেতনও ছিল । 
দাক্ষণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণরা একই সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা ও আথক ক্ষমতার আধকারণ 
হয়েছিল । তারা প্রায়ই কর থেকে অব্যাহাতি পেত ; অনেকের জাম ছিল এবং সর্বো- 
পার তাদের পেছনে 'ছিল রাজকীয় সমর্থন ! আদতে যা ছিল বিদেশী সংস্কৃতি 
ব্রাহ্মণরা ভ্রমশ সেই সংস্কীতরই প্রতীক হয়ে উঠল । উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের 
তুলনায় দাক্ষণ-ভারতাশয় ব্রাহ্মণ ভূষ্বামীরা ঝংকি নিতে দ্বিধা করত না । তাদের উদ্ব্ত 
উপাজ“ন ব্যবসায়ে লগ্রণ করত । কোনো কোনো জায়গায় ব্রাহ্মণরা ব্যবসায়শদের সম- 
গোন্রীয় হয়ে উঠোছল । কেউ কেউ শাস্নীয় নিষেধ অমান্য করে দাক্ষণ-পর্ব 
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এশয়াতেও চলে গিয়েছিল । 
বর্ণাবন্যাসে প্রধান জোর দেওয়া হতো সমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রেণশীবভাগের ওপর । 

দাক্ষণ-ভারতীয় অব্রাঙ্গণদের তালকায় ক্ষা্রয় বা বৈশ্যদের উল্লেখ কম । বোৌশ দেখা 
যায় শুদ্রদের । শূদ্রদের মধ্যেও দুইভাগ : যে শুদ্রদের স্পর্শ দূষণীয় নয়, আর যারা 
একেবারেই অস্পৃশ্য ৷ তারা মান্দিরে ঢুকতে পারত না । মনে হয়, ব্রাহ্মণরাই ছিল সব 
ক্ষমতার আধকারী এবং অন্রাহ্মণরা তাদের অধীনস্থ কর্মচারী ছিল । স্বভাবতই 
ব্লাহ্ষণরা 'নিজস্ব বর্ণের প্রাত আনুগত্য ও বর্ণাভীত্তক সভার ওপর গুরুত্ব দিত। 
উদ্দেশ্য ছিল, অন্রাঙ্গণরা যেন এঁক্যবদ্ধ না হয়ে ওঠে । 

ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল । স্ত্রীপুরুষ নিজেরাও নিজেদের বিকি করত । 
অথবা, তৃতীর কোনো ব্যাস্ত তাদের ক্রীতদাস হিসেবে 'বান্ত করত । দ-ভক্ষের সময় 

অনেকে মান্দরের কাজেও নিজেদের বিক্রি করত | তবে ক্লীতদাসের সংখ্যা খুব বেশি 

ছিল না। গৃহস্থবাঁড় বা মান্দরেই ক্রীতদাস দেখা যেত | পণ্যদ্রুব্য উৎপাদনের জন্যে 
ব্যাপকহারে ক্রীতদাস নিয়োগের কথা শোনা যায় 'ন। 

ব্রাঙ্ষণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্যান্য বর্ণগুঁলর মধ্যে পার্থক্য তেমন স্পঞ্ট ছিল না। 
আঁথক মর্যাদা অনসারে বরশমর্যাদার পাঁরবর্তনও হতো । যারা রাজসভার কাজে 
নষুন্ত থাকত, তাদের অনেক সময় বেশি সুযোগ-স7াবিধে দেওয়া হতো । রাজা 
রাজেন্দ্রের আদেশ সম্বলিত তাঞ্পন্রের কারগররা, কাণ্চীপুরমের যেসব তাতরা রাজ- 
পারবারের জন্যে কাপড় বৃনত বা রাজকীয় মান্দর বা রাজপ্রাসাদের প্রন্তর-শিজ্পণরা 
কিছু ছু করদানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহাত পেয়েছিল । তাছাড়া, এইসব তাতশরা 
অন্যান্য তাতীদের চেয়ে বেশি সম্মান পেত । এছাড়া 'িশ্রবর্ণের কথাও নানা জায়গায় 
পাওয়া গেছে । মনে হয়, ব্রঙ্গণরা বর্ণ সম্পকে যতই কঠোর 'নয়মাবাধর উপদেশ 
দিক-না কেন, বাঞ্তবে তার যথেষ্ট বিচ্যুতি ঘটত এবং সেগুলি ক্ষমাও করা হতো । 

আগের যুগ থেকেই মান্দর ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র । ছোট গ্রামের মান্দরে 
শিক্ষকতার দায়িত্ব ছিল পদরোহতদেরই | বড় গ্রামে মান্দরের সঙ্গে পৃথক শিক্ষালয় 
থাকত । যেসব ব্রাহ্মণ এখানে শিক্ষালাভ করত, তারা মন্দিরের পুরোহিত বা শ্থানয় 
শাসনকর্তার পদে নষদন্ত হতো | বৌদ্ধ ও জৈন মঠে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও তার 
সংখ্যা এত কম ছিল যে, সমাজে তার বিশেষ প্রভাব দেখা যেত না। শিক্ষাব্যবস্থা 
এমন ছিল যে, গনয়ামত উপাস্থতি ও কঠোর পারশ্রম প্রয়োজনীয় ছিল । বিখ্যাত 
শিক্ষালয়গনালি এম্ায়রাম, ভ্রিভূবনী, [তিরুবাদনতুরাই ও তিরুবরিযুরে অবাস্থত 
ছিল । শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত । মাতৃভাষা তামিলের ব্যবহার ছিল খ্বই 
সামান্য, ফলে শিক্ষার্থীদের জীবন দৈনান্দন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত । 
সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য মৌখিক শিক্ষারও একটা বাবস্থা ছিল। তামিল 
সম্নযাসীরা শিব ও বিষুপৃজার ভ্তবরচনা করে গিয়েছিলেন । আঁশাক্ষত শ্রোতাদের 
কাছে ভ্তবগাীল গেয়ে শোনানো হতো । 

সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনা করা হতো 'নাঁদঘ্ট ধশচে । গ্রন্থুরচনার বিষয় ছিল 
ব্যাকরণ, আঁভধান, অলংকার, প্রাচীন সাহত্যের ওপর টিপৃপনী, গদ্য কাহন ও 
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কাব্য । কাব্য রচনার নিয়মকানহন ক্লাঁসক্যাল যৃগেই বেধে দেওয়া হয়েছিল । সা'হত্যে 
নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিরল িল। রচনা ক্রমশই কৃণিম .হয়ে উঠতে লাগল । 
সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে তামিল ভাষাতেও কিন্তু সাহিত্য রচনা হয়েছিল। 
কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব সত্বেও এ ষগের তামিল সাঁহত্যে যথেষ্ট সজশবতার স্পর্শ 
ছিল । উল্লেখযোগ্য তামিল সাঁহাত্যের মধ্যে কন্তনের রামায়ণ এবং কুট্টন, পৃগানোভ 
জয়ানগণ্ুর ও কাল্লাদানার-এর রচনা । 'বাভিন্ন শিলালাপর মধ্যে দীর্ঘ রচনার মান 
দেখেও বোঝা যায়, তাঁমল সাহত্য রীতমতো অগ্রসর ছিল। সংস্কৃত শব্দ তামিল 
ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে ভাষার সম্বাদ্ধ সাধন করে । উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগঁলতে যাঁদ 
তাঁমল ভাষাকে গ্রহণ করা হতো, তাহলে হয়তো সেষুগের 'শক্ষা ও 'বিদ্যাচর্চার মান 
আরো উন্নত হতো । 

উপদ্ধীপের সর্বঘ লংস্কৃত ভাষা থেকে আঞ্টালক উপভাষার জন্ম হল। দাঁক্ষণাত্যের 
এট নতুন ভাষাগ্যাঁল সংস্কৃত থেকে সম্পুর্ণ পৃথক ছিল না। যেমন, মারাঠী-ভাষা 
এসোছল শ্ছানীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে | এছাড়া অন্য ভাষা, যেমন তামিল, তেলুগু ও 

কানাড়া ভাষা এসেছিল দ্রাবিড় মূল থেকে । 'কন্তব এগ্ালর শব্দসম্পদে সংস্কৃত প্রভাব 
ছল খুব বৌশ। কিন নতুন ভাষাগুালর যেমন বিবর্তন হাঁচ্ছল, মূল ভাষার প্রভাব 
ততই কমে আসাছল । নবম শতাব্দীতে অন্ধ অণ্চলে তেলুগুভাষা গড়ে উঠল । 
সংস্কৃত সাঁহত্যে কোনো কোনো রচনা তেলংগ্ুতে অনুবাদ করা হল 'পরবতাঁ 
শতাব্দীগৃীলতে । যেমন, রামায়ণ, মহাভারত ও কাঁলদাসের রচনা ; এগ্শল লেখা 
হল মুলত সাধারণ মানৃষের জন্যে । রাজকীয় সমর্থনের অভাব সাহিত্যের ক্ষেপে 
তেলহগ্র ব্যবহারের প্রাতকৃলতা স্া্ট করেছিল । 

মহণীশূর অণ্ঞলের ভাষা কানাড়ার এরকম কোনো অস্যাবধে হয় নি। রাজ-পারবারের 
সমর্থন ছাড়া ওই অণ্টলের প্রভাবশালণ জৈনরাও কানাড়া ভাষাকে সমর্থন করল । এই 
ভাষা ওই অগ্চলের “বীরশৈব" বা “লিঙ্গায়ত' আন্দোলনের ভাষা .হয়ে উঠল । € এই 
আন্দোলন পরবতণঁকালের এবং আজকের মহাশরেও ধর্মের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 
একটি শান্তর সৃষ্টি করেছিল । ) এইযহগের প্রথমদিকে কানাড়াভাষা তেলগ:ভাষার 
প্রাতদ্বন্বী ছিল । কন্বু ক্রমশ তেলুগহ অন্ত্র অঞ্চলে প্রচলিত হয়ে গেল । কানাডা 
ভাষায়ও প্রথমাদকের রচনা ছিল মূলত সংস্কৃত সাহত্যের অন্বাদ । 

পাঁশচম-দাঁক্ষণাত্যে প্রচাঁলত মারাহীভাষার প্রথমাঁদকে ওই একই ব্যাপার দেখা 
গিয়োছিল । ওখানকার যাদব-বংশীয় রাজারা মারাঠীভাষার প্রচারে উৎসাহ দেন। 
তামিল অগ্চল থেকে এখানেও “ভীন্ত-আন্দোলন ছাঁড়য়ে পড়েছিল এবং ওই 
আন্দোলনেও মারাহীভাষাকে গ্রহণ করা হল। ফলে মারাহীভাষায় বহু জনাপ্রয় 
শ্তব রাঁচিত হল এবং-গীতা "ও অন্যান্য প্রাচীন ধম্্রন্থ অনুদিত হল । এর সুফল 
হিসেবে মারাঠীভাষা শিক্ষিত মানুষের ভাষা হয়ে উঠল । 

সংস্কৃতভাষা ও আন্ালক ভাষাগযালর যে পারস্পাঁরক দূরত্ব সৃষ্টি হল, ধর্মের 
মধোও তার প্রাতফলন দেখা যায় । ভ্রাঙ্মণ ও "হিন্দু দর্শনের ভাষা রইল সংস্কৃতে | 
আবার, বৌদ্ধ ও জৈনরাও সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করতে লাগল । এই দই ধর্মাবলম্বীর 
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সংখা তখন বেশ কনে গেছে । এই ধগের শেষে বৌদ্ধধম প্রায় নাশ্চিহ হয়ে গেল, 
বদ্ধদেবকে বিষ্ুরই এক অবতার বলে গণ্য করা হল। কিন জৈনধর্ম মহাশ্রে 
আন্তত্ব টিশকয়ে রাখল । মনে হয়, ভান্ত মতবাদের প্রসারই এই দুই ধর্মের বিল:পুর 
অন্যতম কারণ। তামিল অণ্চল থেকে ভন্তি-আন্দোলন অন্যন্তও ছড়িয়ে পড়েছিল । 
আরো ছিল, শিব ও 'ব্ফুওর উপাসক সম্প্রদায়ের প্রসার । প্রাচীন ভবগাাঁল 
এসময় একত্র করা হল । এই জনাপ্রয় স্তবগযীলর ওপর ভান্ত করে আণ্াালক 
সাহিত্যে আরো নতুন রচনার সৃচ্টি হল । ভ্তবগুলর দার্শানক চিন্তার সূত্র ছিল 
উপাঁনষদ । এগুলি বোঁদক ব্রাহ্গণাবাদ ও ভীন্তবাদের [বিতর্কের মধ্যে কিছুটা 
সমন্বয় করতে পেরৌছল । আগেকার সম্্যাসীদের চ্ছান নিলেন বৈষব আচার্ষরা, 
তশরা এই' সমন্বয়ে আরো সাহায্য করোছিলেন ৷ শৈবধর্ম দাক্িশ-ভাক্সতে বেশ্য 
জনাপ্রয় ছিল । ওই সম্প্রদদায়ভূন্ত মানুষ আগের যহগের সন্ন্যাসীদের উপদেশমতোই 
ওই ষুগেও ধমণচরণ করাছল । তারাও নতুন সম্প্রদায়কে সমর্থন জানালো । 

কিছু কিছু উগ্র সম্প্রদায়ের তুলনায় বলা যায় যে, ভান্তবাদ প্রচালত ধর্মের 
সঙ্গে মানিয়ে চলত | উগ্র সম্প্রদায়গু'লির মধ্যে ছিল? তান্নিক ও শান্ত, কাপালিক, 

কালাম,খ ও পাশুপত সম্প্রদায় । এইসব ধমগহীলর বেশ কিছ? অনঃরাগা ছাঁড়য়ে 
ছিল দেশের বাভন্ন অংশে । এদের ধর্মাচরণের মধো রন্তপাত ও যৌন উচ্ছঞ্খলতা- 
সহ নানা অদ্ভুত ধরনের আচার-অন-ষ্ঠান ছিল । প্রচালত রশীতির শবরুদ্ধাচরণ করাই 
ছিল এসবের মুল উদ্দেশা । কোনো কোনো ধর্মঁয় অনুষ্ঠানে রশীতমতো সামাজিক 
দায়িত্বজ্ঞানহীনতারও পাঁরচয় পাওয়া যেত । আবার একথা বলা হয়েছে যে, 
এই ধরনের সম্প্রদায়ের অন:রাগী আঁধকাংশ মানুষই স্বাভাবক জীবনযাপন করত । 
কেবল মাঝে মাঝে এইসব আচার-অনহজ্ঠানে তারা অংশ নিত । বলা যায়, এইসব 
অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারদের মনের ওপর একটা বিশোধন ক্রিয়া ঘটাতো । এইসব 
সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সামাঠজক প্রাতবাদের প্রতীক 'হ্সাবে অসামাজিক কাজকর্ম 
করত, ফলে তাদের কাম্য খ্যাঁত তারা এইভাবে পেত । এইসব কার্ধকলাপকে তারা 
ধর্মাচরণের সঙ্গে সংযদুন্ত করত এবং এর মধ্যে এন্দ্রজালক শান্ত আছে বলে দাঁব 
করত । 

কালামুখ গোচ্ঠী মানুষের মাথার খ.লর মধ খাবার রেখে খেত । নিজেদের 
সারা শরীরে চিতার ভস্ম মাখত (এই ভস্ম কখনো কখনো তারা খেতও )1 এরা 
প্রায়ই একপান্ন মদ ও জি হাতে করে ঘুরে বেড়াতো । কোনো প্রমাণ না 
থাকলেও মনে হয় এরা নরবালও দত । এই ধরনের আচার-অনই্ঠানের কোনো 
কোনোটি বু প্রাচীন এবং এরা সেগুলি পুনঃপ্রচলন করে । তখনকার গৌড়ামির 

আবহাওয়ায় নতুন চিন্তা বা জ্ঞানের ব্যাপারে বাধানিষেধ ছিল, অনেকে তার 'বিরনদ্ধে 
শ্রাতবাদ হিসেবেই অন্যরকম জীবনযাপন করত । যাদাবদ্যায় আগ্রহ কেবল চমক 
লাগানোর জন্যেই জন্মায় নি। 'বাভন্ন বন্তু নিয়ে নতুনভাবে পরাক্ষা-নিরীক্ষা ফরার 
যে আগ্রহ, এটা তার একটা প্রমাণ । 

তবে, সব প্রাতবাদের মধ্যেই ষে প্রচাঁজত সামাজিক রপীতির বিরহদ্ধাচরণ করার 
ঝৌক ছিল, এমন নয়। যেমন শৈব উপাসকদের মধ্যে এধনগে যেস নতুন সম্প্রদায় 
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জন্ম 'নিয়োছল, সামাজিক প্রাতিষ্ঠানের বিবতনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল 
সারুয় । এদের মধ্যে িঙ্গায়ত বা বীর শৈব সম্প্রদায় দ্বাদশ শতাব্দীতে সংস্কার 
আন্দোলন শহর; করে । তামল ভান্তবাদ, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন এবং ইসলামিক 
চিন্তার প্রভাব ছিল এই আন্দোলনের ওপর | এক ধর্মত্যাগণ গৈন বাসবরাজ ছিলেন 
নতুন আন্দোলনের প্রাঁতষ্ঠাতা । তণর ধন্তব্যের মধ্যে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক দৃম্টিভা্গ ছিল 
এবং এই দুঁছ্টভীঙ্গই তর বন্তব্কে আরো ক্ষুৰধার করে তোলে । তিনি লিখেছেন : 

“--কসাইখানায় নিধে যাবার পথে নেষশাবক তার নিজের গলার পাতার মালা 
খেয়ে ফেলে" "সাপের মুখে আটকে থাকা ব্যাঙ উড়ন্ত মাছ খেতে চাষ ॥ আমাদের 
জশবনও সেইরকম ॥ মৃত্যু আনবার্ধ জেনেও মানুষ দুধ ও ঘি খায়। . পাথরের 
ওগর সাগের মৃত খোদাই করা থাকলে তার ওপর মানুষ দুধ টেলে দেয় ; আবার 
জীবন্ত সাপ দেখলে মানুষ রলে ওঠে মারো মারো । ঈশ্বরের সেবক খাবার চাইলে 
মান,ষ বলে চলে যাও” ॥ অথচ ভগবানের প্রাণহশন মতি খেতে পারবে না জেনেও 
মার সামনে খাবার সাজয়ে দেওয়া হয় 1৪ 
ভন্তিবাদের সঙ্গে পিঙ্গায়তদের পার্থক্য ছিল এই যে, তারা কেবল ঈশ্বরকে ভান্ত 

করাই উপদেশ দত না । ধমাঁয় ভগ্ডামিরও বিরোধিতা করত । ন্দে নিয়ে তারা প্রশ্ন 
তুলল । জল্মান্তববাদ নিয়েও কথা উঠল । শিবকে উপাসনা করা হতো লিঙ্গপ্রতীকের 
সাহাব্যে ॥ সামাজিক িবেক জাগ্রত করা ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা গনাষদ্বধ কোনো কোনো 
সামাজিক রীতিনধতি প্রবওনের ব্যাপারে লিঙ্গা়তদের অবদান আছে । এর মধ্যে ছিল 
যৌবনারভের পর মেবেদের বে এবং [বধবাশীববাহ । স্বভাবতই 'িঙ্গায়তরা ব্রাহ্মণদের 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়োছিল । আবার, উদার মনোভাবের জন্যে এরা নিম্নবর্ণেব 
মানুষের সমর্থন পেয়েছিল । 

যেসব মানহষের মান্দরে প্রবেশাধিকার ছিল না, তারা উপাসনার জনো নিজস্ব প্রতখক 
ও আচার-অনুষ্ঠান তোর করে নিয়েছিল । পরে ভাঁন্ত-আন্দোলন ও অন্যান্য সম্প্র- 
দায়ের ধমাঁয় অনুষ্ঠানের মধোও তার প্রভাব পড়েছিল । ফলে, অনেক সময় দেবতাকে 
নরম্মীতধারশ হিসেবে পূজো করা হতো । এরকম একটি সম্প্রদায় ছিল পশ্চম-ভারতের 
পাঙ্ধারপুরের পাগুরঙ্গ বা শ্রীবিট্রল সম্প্রদায়, ঘয়োদশ শতাব্দীতে এরা জনাপ্রয় হয়ে 
ওঠে । এরা একট মাতৃ উপাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুন্ত ছিল। প্রথমাঁদকেই পাতরঙ্গকে 
'বফুর সঙ্গে আভন্ন করে দেখা হযেছিল । ক্রমে এটি দাক্ষিণাত্যের ভান্ত-আন্দোলনের 
একা কেন্দ্র হয়ে উঠল | কয়েকজন সম্গ্যাসী ও ধর্মপ্রচারক এই ধর্মশ্সম্প্রদায়ের দ্বারা 
আকৃত্ট হল । এদের মধ্যে ছিলেন নামদেব, জনাবাই, সেনা ও নরহার (€ পেশায় 
এ*রা ছিলেন যথাকরুমে দাঁজ, পারচারিকা, নাঁপত ও স্বর্ণকার )। তণরা মারাঠীভাবায় 
তব রচনা করেন ও স্থানশয় আধবাসশদের এই নতুন আন্দোলনে আকৃষ্ট করে 
তোলেন । ভীন্ত-আন্দোলনের কেন্দ্রগ্াল স্ছানীয়-বাঁণিজ্যেরও কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । 

হন্দুধর্ণের দার্শানক চিন্তা প্রায় কেবল ব্রাঙ্মণদেরই অধ্রিকারে পারণত হয়োছল । 
দেশের 'বাভল্ন মঠ ও শঞ্প্কেন্দে ধর্ম সম্পকে“ বিতর্কভা বসত ॥ তাদের পারস্পরিক 
চিন্তা ববানময়ের ভাষা ছিল সংস্কৃত । কিন্তু তাদের চন্তার প্রভাব ছিল সশীমত । 

ভা, ই, ১১ 
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শঙ্করাচার্ষের দর্শন নিয়ে বেশ চা হতো । আবার তশার বিরোধখী দার্শানকদের 
নিয়েও আলোচনা চলত | বিরোধীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বৈষব দার্শানক 

রামানূজ ( তৎকালগন মত অন_যায়ণী তশর সময় ১০১৭ থেকে ১১৩৭ আীস্টান্দ )। 
এই তামিল ব্রাহ্মণের জন্মহ্থান ছিল তিরুপাঁত । শ্রীরক্মের প্রাঁসদ্ধ মন্দিরে শিক্ষাদান 
করে তশর জীবনের অনেক বছর কেটেছিল। 

মাান্তর প্রধান উপায় হল জ্ঞান _শঞ্করের এই আভিমতকে রামানূজ মানেননি। 
রামানূজের মতে জ্ঞান হল ম্যান্তর নানা পথের একাটমান্র পথ | এর চেয়েও গুরত্বপূর্ণ 
পথ হল গভীর ভান্ত-_ ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ | ভান্তমতবাদের মতোই 
রামানুজের মতবাদেও ঈশ্বরের প্রেম ক্ষমার আধার । মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক 
এবং তার 'ভান্ত প্রেম । হিন্্বদর্শন ও ভান্তবাদের মধে; রামানুজ সেতুর ভূমিকা নিয়ে- 
ছিলেন এবং দুই পরস্পরাঁবরোধা দর্শনকে তান একস্তে গাথার চেষ্টা করেছিলেন । 

উপমহাদেশের 'বাডন্ন হিন্দ ধর্মকেন্দ্ু ও শিক্ষাকেন্দরে রামানুজের মতবাদ ছাড়িয়ে 
পড়ল । ঈশ্বরের' ক্ষমা-_ যার ওপর রামানূজ জোর দিয়েছিলেন, ক্রমশ তা নিম্নে দ্বিমত 
দেখা দিল । উত্তরের দল বললো যে, এই ক্ষমা মানুষকে অর্জন কুরতে হবে । কিন্তু 
দাঁক্ষণের ভন্তরা বললো যে, ঈশ্বর নিজেই ক্ষমার পান্র বেছে নেন । এই ধারণার সঙ্গে 
ক্যালাডানস্টদের মতের আশ্চর্য মিল আছে। 

ন্রয়োদশ শতকে কানাড়াভাষাল্ন এক ধর্মপ্রচারক ছিলেন মাধব । তিনিও হিন্দু-দর্শন 
ও ভান্তবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করছিলেন । মাধবও ছিলেন বৈকব | তিনি যে বিষ্কুকেই 
একমেবাদ্বিতশীয়ম, প্রকৃত ঈশ্বর বলে মনে করতেন, এই ধারণা রামান:জের দাঁক্ষণ- 
ভারতবয় অনুগাঘীদের দ্বারা প্রতাবিত হয়েছিল । মাধবও বললেন, ঈশ্বর কেবল পাবন্র 
আত্মাদেরই রক্ষা করেন । এর মধ্যে নিহিত আছে নিবাচন, তবে দাক্ষিণী সম্প্রদায় 
যেমন মনে করভেন-__ নির্বাচন সেরকম যথেচ্ছ নয | মাধ্বর কিছু "কু ভাবধারা থেকে 
মনে হয়, তান মালাবারের প্রীষ্টীয় চার্চের সঙ্গে পাঁরচিত ছিলেন ; সম্ভবত তার গ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন । 'তাঁন বললেন, বিণ তার পুত্র বায়ুর মাধ্যমে তার ক্ষমা দান 
করেন । এই ধারগ্না প্রাচীন 'হন্ব ধর্মতন্তে কোথাও নেই । কিন্তু এর সঙ্গে খ্রীস্টখমের 
“হোল গোস্ট" ধারণান্স সাদৃশ্য আছে। 

রামানুজ উচ্ভধর্ণের জন্যে বিশেষ সযোগ-সবিধার সমথ“ক হলেও শুন্রদের মান্দিরে 
প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার বিরোধী ছিলেন । তাল শূদ্রদের জন্যে মাঁন্দরের দরজা খুজে 
দিতে বলোছলেন । কিন্তু তর আহ্বানে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়নি ।-তবে? ভান্ত- 
আন্দোলনের পাফল্য ও তান্তিবাদ প্রচারকদের সমন্বয়ের চেষ্টার ফলে প্রাচীনপন্থীরা 
কিছুটা আপস কয়তে বাধ্য হল। শুদ্ুরা মন্দিরে প্রবেশের অন্মমাতি না পেলেও 
অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের কিছু কিছু দেবতা ও পৃজাপদ্জাত মাদ্দিরে গুবেশ করল । এ 
ছিল আ'নবার্থ । নইলে সমাজে; বিশেষ উচ্চবর্ণের সমাজে মান্দির আর সামাজিক 
ধমাঁয় জীবনের কেন্দ্রে হিসেবে পারর্াঁণত হতে পারত লা। এয লে মাঙ্গরের 
বহিরঙগও দেখা দিল । অন্যান্য দেবতাকে চান দেবার জন্যে মাঁন্দরের পাশে 
নতুন মন্দর তোর করা হল । আরো বোঁশ শ্রোতাকে শাস্্পাঠ শোনার 
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সময় জায়গা দেবার জন্যে মান্দরের পাশে আলাদা চত্বর তোর করতে হল। 
তাছঞ্ভা, জনাপ্রয় ধর্ম-প্রচারকদের মৃতি ও মান্দর চ্ছাপন করা হল । মান্দর সংলগ্ন 
জাম আরো ধবস্তৃত করা হল । চোলযগের সম্বাদ্ধর সময় মান্দর নিমণণে প্রচুর 
অলংকরণ করা হতো। দ্াক্ষণাত্যে ক্ষুদ্ুতর রাজবংশগনাীলও, যেমন হোয়সল 
রাজবংশ, বিরাট মাঁচ্দর নির্মাণ করে প্রজাদের চমংকৃত করতে চেম্টা করত। 

সৈলধনুগে পাহাডুকাটা মীন্দিরের চেয়ে সমতল জমির ওপর খাড়া মন্দির নিমণণের 
ঝৌক বোশ দেখা দিল । দদুর্ভাগাক্রমে ওই যুগের বাঁড়ঘর এখন্স আর টিকে নেই, 
তবে মীন্দরগলি আছে। মান্দরের গর্ভগৃহ নির্মাণের ওপর চোলরা বেশি গুরুত্ব 
দিত । মান্দরের আয়তন অনুযায়ী এক বা একাধক হলঘরের মধ্য দিয়ে গর্ভগৃহে 
পৌঁছতে হতো । গর্ভগৃহের বাইরে ওপরের ?দকে উঁচু পিরামিড আকাতির শিখর 
নর্মাণ করা হতো । শিখরের উচ্চতা হল মান্দরের আয়তনের অনুপাতে । 
মান্দরের চারাঁদকে দেওয়াল বোঁষ্টত প্রাঙ্গণ থাকত ॥ এই দেওয়ালের ভেতরদিকে 
নাঁদ্ট দূরত্বে সার সার থাম থাকত । উদাহরণ হল, তাঞ্জোরের মান্দর ও 
গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের মীন্দর । প্রবেশছ্থারগলির নির্মাণেও গর্ভগৃহের শিখর 
নির্মাণের ধশচ অনুকরণ করা হতো । প্রবেশদ্বারের “শিখরের: উচ্চতা বাড়ানোর 
কে ক্রমশ ঝৌক দেখা যায় ॥। মাদযরার মীনাক্ষণী মান্দর ও ন্রিচনাপল্লশর কাছে 
শ্রীরঙ্গমে প্রবেশদ্বার ও গর্ভগৃহের “শখরের' উচ্চতা প্রায় একই । 

কিছু কিছু ভাস্কর্ষের মধ্যেও হ্থাপতোর বৌশষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । মূল মান্দয্নের 
মতো ভাস্কর্ষও বিরাট আকৃতি নিল । স্তত্তের শর্ষেদেশ ও ম্তত্তের অলংকরণের জন্য 
ভাস্কর্ষের ব্যবহার হতো ॥। চোলযহগের ব্রোঞ্জ তাস্কর্ষের কারিগররা বেশি উৎকর্ষ 
দোখয়েছে । এখানকার মুতিগ্যালর সঙ্গে পৃথবীর যেকোনো ভা্কর্ষ তুলনায় । 
দেবতা, দাতা ও সন্নযাসীদের মুভি ছিল এগহাঁল । ব্রোঞ্জ মুতিগ:ালি তাঁর হতো 
076 1727, অর্থাৎ “লুপ মোম” পদ্ধতিতে | মুতগংলি মান্দিরের ভিতরের অংশে 
রাখা থাকত । দাঁক্ষণ-ভারতাঁয় ভাস্করদের প্রাতভার 'নদর্শন হিসেবে এই মুতগবাঁল 
সারণীয় । 

দাঁক্ষণাতে;র মা্গত্বগূলি আগেকার চালধকা রণীতই অনুকরণ কল্েছিল । শহধ্ 
অলংকরণের প্রবপতা ব্রমশ বাড়ছিল । আগেকার দিনে ব্যবহৃত বালহপ্রষ্ভরের 
(581) 5৮০19) ব্যবহারের জায়গায় সোপ-স্টোনের (5০81১569016) ব্যবহারের 

ফলে পাথরের চেয়েও সোপ-স্টোন ছিন্ব অনেকে বোশ নরম ৷ পরবতাঁ চালনক্য ও 
হোয়সলদের আমের মান্দরের পাঁরকল্পনার মধ্যে মতুনত্ব ছিল। এর উদাহরণ 
হল, ছালোবিড়, বেঞ্সছড় ও স্েমমাথপ্রের ছোয়সল মাঁচ্বরগহাল । এইসব মাঁল্দরের 
ভাত্তভাম আগেকার মতো আয়তক্ষেন্রাকার না হয়ে বছুতৃজারাঁত করা হয়োছিল। 
তার মধ্যেই গর্ভগৃহ, অন্যান্য কক্ষ, হলঘর ইত্যাঁদ থাকত ॥ পুরো মাঁচ্দরাঁট উচু 
জায়গার ওপর নিমণণ করা হতো । বড় মান্দরগুলিতে আর উচু ভ্ন্ত ও শিখর 
থাকত না বলে মান্দরগালর উচ্চভা কম দেখাতো | বহর্ভাগের সাজসজ্জার অঙ্গ 
ছিল মান্দরের গায়ে সমান্তরাল কয়েকটি অলংকরণ । পশদ, ফুল, নর্তক, গায়ক 
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বৃদ্ধের দৃশ্য ও ধ্শীয় সাহত্যের দৃশ্যকে উপজীব্য করে অলংকরণ বরা হতো। 
বছত্বজাকাতর ফলে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল ছিল অনেক বোঁশ এবং অলংকরণের 
স্থানও বোঁশ ছিল। হোয়সল মাঁন্দরের মবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৌশঘ্ট) হল চওড়া 
ও বেঁটে ধরনের ভত্তগযীল। এগাল অত্যন্ত উন্নত নির্মাণ কৌশলের গারচায়ক। 

ধাঁমক তাংপর্য ছাড়াও মান্দরগযালি রাজকীয় গ্রীতপান্ত ও মাইমার ধজাম্বরূপ 
ছিল। বিশেষত চোল রাজবংশের মন্দির সম্পর্কে এই দাঁব বরা যায়। চোল 
রাজাদের উত্থান পশ্চিম ও উত্তর-দাক্ষিণাতের শীন্তদের গচ্ছন্জ না হলেও এর থেকে 
প্রমাণ হয়ে গেল যে, উপমহাদেশে রাজনোঁতিক ক্ষমতার কেন্দ্র কখনো একন্থানে 
স্থির হয়ে থাকতে পাবে না। এই শতাব্দীগযালিতে উন্নতির পথপ্রদর্শক ছিল দাক্ষিণ- 
ভারত্ত। উত্তর-ভারত সন্মুন্ত ও রক্ষণশীল হয়ে উঠোছল। যত নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 
যতো নতুন চিন্তাধারণা সবই এয[গে দাঁক্ষণ থেকে আরম্ত হয়। স্বায়ন্তশাসনের বিবর্তন, 
শঞঙ্করাচার্ধ ও রামানূজের দর্শন, তামিল ও গহারাষ্্রীয় কারগরদের সংগাঠিত ভান্তবাদ 
নামক মামাঁজক ও ধমাঁয় আন্দোলন; গরথবা আরো প্রাথামক দিক দিয়ে দেখতে 
গেলে আরব বাঁণকদের স্বাগত জানানো, অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়া ও চীনের সঙ্গে 
বাগিঁজক সঞ্পর্ক গঠন-_-এইসব দিক দিয়েই দাক্ষিণ-ভারত তখন উন্নত সভ্যতার 
দিকে অগ্রসর । উত্তর-ভারত যখন স্থাগৃবৎ, দাঁ্ষ ণের জয়যা্রা তখন ছিল অব্যাহত । 



৯১০ 

উত্তর-ভারতের আঞ্চলিক রাজ্যগুলির সুচন৷ 
আনুমানিক ৭০০-১২৭০ 
পর 

“দ্িক্ষণাতোর পাশ্চম ও উত্তরাংশে যে রাজ্যগ্ীলর উপ্তব হয়োছিলঃ সেগালকে উপ- 
মহাদেশের উত্তর ও দাঁক্ষণ অণলের মধ্যে সেতু বলা যায়। এতে তাদের কোনো 
কোনো ব্যাপারে অস্যাবধে হতো, কারণ অনেক সময় এই রাজ্যগৃলিকে উত্তর ও 
দাক্ষণ, দই অণ্চলের রাজনশীতিতেই জাঁড়য়ে পড়তে হতো । উত্তর ও দক্ষিণের সম্পর্ক 
যখন খুব সখামত, তখন সাতবাহন রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং এই রাজ্যের মাধ্যমেই দুই 
অণ্টলের মধ্যে দ্বব্যাদ এবং চিন্তাধারার বিনিময় হতো । বাকাটকরা অবশ্য উত্তরা- 
লের সঙ্গে সান্ধস্ঘে আবদ্ধ হয় । দুই অঞ্চলের মধ্যে উত্তরাণ্চলই বেশি শান্তশালশ 
ছিল । চালক্যরা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়োছল । রাম্ট্রকটরা যাঁদ 
নিজেদের উচ্চাকাক্কষা সশীমত রাখত তাহলে তারা দাক্ষিণাতো একটি শান্তশাল' রাজ্য 
গড়ে তুলতে পারত । কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যবতাঁ অবশ্হিতির সুযোগ নিয়ে দুই 
অণ্চলের ওপরই আধিপত্য বিস্তারের চেস্টা করেছিল । রাম্্রক্টদের সময়ে দই 
অণ্লের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে গেছে । রাষ্ট্রকূটরা দুই অণ্চল 
থেকেই রাজনোতক প্রভাব অনুভব করতে লাগল । এই কারণেই তারা শেষপর্যন্ত 
বৃহৎ শান্ততে পাঁরণত হতে পারল না । 

উপদ্বপ অণ্চলের রাজনশীতিতে রাষ্ট্রকূটদের ভূণমকার কথা আগেই বলা হয়েছে । 
উত্তর-ভারতের রাজারা তখন সাম্রাজ্য স্হাপনের জন্যে কনোৌজ জয় করার স্বপ্ন 
দেখতেন | কেননা, হর্যব্ধন ও যশোবর্ধন কনোঁজকে তদের সাম্রাজ্যের প্রধান শহরে 
পাঁরণত করার পর কনোৌজের আলাদা মর্যাদার সৃষ্ট হয়েছিল । ক্রমশ কমোজ রাম্ট্রক্ট, 
প্রতসহার ও পালরাজাদের পারস্পারক বিরোধের কেন্দ্র হয়ে উঠল । কনোৌজ নিয়ে 
একাধিক যদ্ধাবগ্রহ ঘটে গেল ৷ ফলে তন রাজবংশই সামাীরকভাবে দূর্বল হয়ে উঠল 
এবং তন রাজ্যের সামন্ত রাজারা সারা উত্তর-ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য 
স্হাপন করল । 

প্রতীহার বংশ সম্ভবত এসোঁছল রাজস্হানের গুজর জাতির লোবের মধ্য থেকে । 
তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । এদের প্রাতিঘন্ধী রাষ্ট্রকূটদের মতে, প্রতণ- 
হাররা প্রকৃতপক্ষে ছিলপ্বাররক্ষক, অর্থাৎ নিম্নবর্ণ । হয়তো প্রতীহাররা মূলত রাজ- 
প্রাসাদের কর্মচারী ছিল এবং ক্লমশ তারাই রাজা হয়ে উঠল । এই যুগের অনেক 
রাজবংশই এইভাবে ক্ষমতায় এসেছিল । প্রথম গুরত্বপূর্ণ প্রতীহার রাজা গ্নেচ্ছদের 
ভীষণ শত্রু ছিলেন বলে দাঁব করা হয়। কিন্তু 'শ্নেচ্ছ' শব্দের তাৎপর্য পরিচ্কার নয় । 
সম্ভবত এক্ষেত্রে সন্ধু অণ্চলের আরবদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে । আরবরা ৭১২ 
ধ্রস্টাব্দে সিন্ধু জয় করে নেয় এবং সিন্ধু ছিল এশিয়া ওআফ্রকার আরবদের আধিপত্য 
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বন্তারের পূর্ব সীমান্ত । এ পর্যন্ত আরবদের বিশেষ কোনো বাধার সম্মুখসন হতে 
হয়নি, কারণ আধকাংশ অণ্চলই ছিল মরুভূমি | প্রতহার ও রাষ্ট্রক্টরা আরবদের 
অগ্রগাঁততে বাধা দেয় । কিন্ধু আরবদের বাধা দেবার জন্যে কোনো সম্মিলিত যদদ্ধ- 
যাত্রার চেম্টা হয়ান। তাছাড়া, আরবরা তখন তেমন কিছু শান্তশালী না হওয়ায় 
আরবদের আগমনের তাৎপর্যও কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি । আরবদের প্রাতিহত 
করার পর প্রতশহার রাজারা পূবাঁদকে মনোনিবেশ করলেন । নভ্টম শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে প্রতীহার বংশ কনৌজ, উজ্জায়নী ও রাজস্হানের 'স্তত অণ্চলে নিজেদের 
রাজা প্রসারিত করে ফেলেছিল । 

কনোৌজজ জয়ের বাসনা ছিল আরো একটি রাজবংশের । তারা হল বাংলা ও বিহারের 
পাল রাজবংশ । এই অণ্চনন আঁথিকভাবে বেশ সমৃদ্ধ ছিল । তাছাড়াও দাক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়ায় বাণিজ্য থেকে বধেষ্ট অর্থাগম হতো । অন্টম শতাব্দীতে পালরাজা 
গোপালের রাজত্বের আগে পর্যন্ত পালদের 'বষয়ে তেমন 'কিছু জানা যায় না। গোপাল 
খ্যাতিলাভ করেছিলেন এই কারণে যে তর রাজত্বলাভ উত্তরাধিকার সম্নৈ হয়নি, 
হয়োছল নির্বাচনের ভিত্তিতে । তশর নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারত খবর না পাওয়া 
গেলেও এটুকু জানা গেছে যে, দেশের অরাজকতা দূর করার জনো গোপালকে রাজা 
নর্বাচন করা হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তারনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে িব্বতে ইতিহাস 
রচনার সময় এই নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেন ৷ তশর কথামতো, তখন বাংলাদেশে 
কোনো রাজা না থাকায় দুঃসহ পাঁরাস্হাত্র উদ্তব হয় । স্হানশয় নেতারা রাজা 
নির্বাচন করলেন । কিন্তু একের পর এক নির্বাচিত রাজা নির্বাচনের পরবতাঁ রাতে এক 
অপদেবতার দ্বারা নিহত হাচ্ছলেন । গোপাল রাজ্বা হবার পর দেবশ চগুশ তশকে 
একটি বিশেষ দণ্ড উপহার দেন । ওই দণ্ডের সাহায্যে গোপাল অপদেবতাকে বধ 
করেন । এই কাঁহনী থেকে মনে হয়, নেতা ও রক্ষাকর্তা হসেবে গোপাল কাতত্ব 
দেখানোর পরই রাজা নির্বাচিত হন এবং 'তান ছিলেন চণ্ডী উপাসক | : 

গোপাল রাজবংশ প্রাতিষ্ঠা করলেও তণর পত্র ধর্মপালই উত্তর-ভারতীয় রাজ- 
নীতিতে পালরাজ্যকে মর্যাদার আসনে এনে দিলেন | ধর্মপাল রাজা হবার পরই 
রাষ্ট্রকূটদের হাতে পরান্ত হন। কিবু তর রাজত্বকালের শেষাঁদকে পূর্ব-ভারতে 
পালরাজ্য প্রধান শান্ত হয়ে উঠল | অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মপাল কনৌঞ্জের 
বিরুদ্ধে যৃদ্ধযান্তা করে প্রতশীহার বংশের অন্গ্রহপহন্ট এক রাজাকে পরান্ত করে তশর 
জায়গায় কনৌজের ওপর 'নাজের আঁধপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন । ফলে প্রতহার ও 
রাষ্ট্ীকৃটদের সঙ্গে ধর্মপালের বিরোধ উপাঁচ্হত হল । 'কন্ধু ধর্মপাল তাতে দমেন 
নি । তিব্বতের সঙ্গে সুসম্পর্কের ফলে রাজ্যের উত্তর সীমান্ত নিয়ে কোনো দ.চ্চিন্তা 
ছিল না। দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশিয় রাজ্যগযীলর সঙ্গে পালদের ঘানষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । জানা 
যায়, সংমাত্রার রাজা এক পালরাজার অনমাঁত নিয়ে নালন্দার এ একটি মঠে কিছু দান 
করোছলেন। পূর্ব-ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মধ্যে এষহগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
স্হাঁপত হম ॥ এর ফলেই পরবতর্ শতাব্দগাীলতে আফগান ও তুকাঁ আক্রমণে বিপর্যস্ত 

হয়ে বৌদ্ধরা দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় পলায়ন করেন ও সেখানকার মঠে আশ্রয় পান । 
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ইতিমধ্যে প্রতীহাররা আবার শান্ত সণ্য় করেন । রাম্্কৃটরা পালদের হাত থেকে 
কনৌঞ্জ কেড়ে নিয়েছিল এবং এবার প্রতীহাররা রাম্ট্রকৃটদের কাছ থেকে কনোৌজ 
দখল করে নিল। পাল ও রাম্ট্রক্টরা প্রতীহার রাজ্যের সীমানা থেকে বতাঁড়ত 
হল । শ্রতীহার রাজা ভোজরাজ্যের পাঁশ্চম সীমান্তে আরব আবক্রমণও প্রাতহত 
করলেন । 'কন্তু পাচমে আরব ও পূর্বে পালদের মোকাবিলা করতে গিয়ে তশর 
দাক্ষণাত্য আক্রমণের স্বপ্ন সফল হয়ান । 

রাষ্ট্রকূটরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং ৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তারা শেষবার কনৌজ্জ 
আক্রমণ করল । এর ফলে উত্তর-ভারতের এঁক্য নছ্ট হয়ে গেল । রা্ট্রক্ূট ও প্রতশ- 
হাররা পরস্পর প্রাতিদ্বন্দিতায় নিজেদেরই শীস্তক্য় করাছল'। আরব পাঁরব্রাজক মাসহাদ 
দশম শতাব্দীর প্রথমদিকে কনৌজে এসৌছলেন । তান লিখেছেন যে, কনোৌজের রাজা 
ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাজার শন্রু । এজন্যে তান সবসময়েই সৈন্যবাহনণীকে প্রন্তুত 
রাখতেন । কিছু কিছু ছোট রাজাও যদ্দ্ধযান্রায় তার সহযোগী ছিলেন । ১০০ বছর 
পরে উত্তর-ভারতে প্রতাঁহাররা আর উল্লেখযোগ্য শান্ত হিসেবে বিবোচত হতো না। 
এরপর ১০১৮ সালে তৃকর্ণ সেনাবাহিনশ কনোজ ধ্বংস করে দেয় । প্রতপহার রাজ- 
বংশের এখানেই প্রায় শেষ । পাশ্চম-দা?ক্ষণাতোর জায়গায় এলো পরবতাঁ চালক্যরা । 

দশম শতাব্দীতে প্রতীহারদের পতনের পর পালরাজারা উত্তর-ভারতায় রাজনশীততে 
আরো বোশি করে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল । একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে তুকর্ণ আক্রমণের ফলে ওই অণ্থলের রাজারা তাদের নিয়েই ব্যস্ত 
হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে পালরাজারা বারাণসণ পর্যন্ত রাজ্যাবন্তার করেন। কিন্ত 
ওদিকে চোলরাজা রাজেন্দ্র উত্তর-ভারত অভিযানের ফলে পালদের আক্রমণ বাধা 
পায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীন তাও বিপন্ন হয়ে পড়ে ॥ পালরাজা মহশপাল পা্চম- 
ণদকের আঁভষান বন্ধ রেখে চোল সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা 
করার জন্যে তাড়াতাঁড় ফিরে এলেন । মহাপালের ্বৃত্যুর পর পালরাজবংশের পতন 
শুরু হয় এবং সেন রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে । 
(েক্ষণীয় যে, [তন প্রাতদ্বন্বী রাজবংশ-_ প্রতীহার, রাষ্ট্রকূট ও পালদের পতন 

ঘটল প্রায় একই সময়ে । এর কারণ আছে । তিনটি রাজ্যই প্রায় সমশান্তসম্পন্ন ছিল 
এবং বিরাট সেনাবাহনণর ওপর রাজারা 'নর্ভওর করতেন । সেনাবাহনীর ব্যয় নির্বাহের 
জন্যে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে আতররিস্ত চাপ দেওয়া হতো । ফলও হল একই ॥ 
কনোৌজ নিয়ে প্রাতিদ্বান্বতার সুযোগে সামন্তরাজারা স্বাধীন হয়ে ওঠার সুযোগ 
পেয়েছিল । সামস্তরাঁজাদের বিদ্রোহ এবং দাঁক্ষণ ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের 
ফলে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক এঁক্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তারও অবসান হল । 

1তনটি বড় রাজ্যের সীমান্ত অগ্লগাীলতে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল । যেমন 
__ নেপাল, কামরুপ, কাশ্মীর, উৎকল রাজ্য । এছাড়া পূর্ব উপকূল অঞ্টলে পূর্ব- 
1দকের চালক্য ও গ্রঙ্গ রাজবংশ শান্তশালী হয়ে উঠল । পশ্চিম-ভারতের গুজরাতে 
চাল্ক্যরা (বা শোলাধাকরা ) রাজ্য স্থাপন করল । এই যুগের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে 
স্থানীয় শাসকরা স্থাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাজ্য স্হাপন করত । এই যুগের 
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সাংস্কৃতিক জীবনেও এই রশীতির প্রভাব আছে । আনলক সংস্কৃতির ওপর গরুত্ 
দেওয়া হতো ; স্হানীয় রাঞ্ংশের হইতহাস রাঁচিত হতো এবং 'বাভন্ন রাজ্য ওই 
ধুগের শ্রেষ্ঠ কাব ও স্াহাত্যকদের নিজেদের রাজসভায় নিয়ে আসার চেষ্টা করত । 
্হানীয় শিল্পী ও কারিগরদের "দিয়ে দর্শনীয় মান্দর নিমণণও হতো । 
হিমালয়ের পাদদেশ অণ্লে ভৌগোলক পাঁরাস্হতির জন্যে বেশ কয়েকটি ছোট 
ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল । নবম শতাব্দীতে কয়েকটি পার্বত্য রাজ্যের উদ্ভব 
হয়। প্রায় আধহীনক যুগ পর্যস্ত এইরকম কয়েকাঁট রাজ্য স্বাধীনতা বজায় রাখতে না 
পারলেও 'নজেদের পৃথক আঁড্ত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল । এই দর্ঘ ইতিহাসে 
এদের পরস্পরের মধ্যে যদ্ধাবপ্রহ ও সমভৃঁম অণ্ুল থেকে আক্মণের ঘটনাও ঘটেছে । 

কয়েকট রাজ্য যেমন-- চম্পক ( চস্বা ), দণর্গর (জম্ম: ), 'ন্রগর্ত ( জলম্ধর ), কূলূত 
( কুল? ) কুমাযুন ও গাড়োয়াল রাজ্য উত্তর-ভারতের সমভূঁমি অণ্চলের সংঘর্ষ থেকে 
শনজেদের দূরে সারয়ে রাখতে সমর্থ হয় । 

কাশ্মধর সপ্তম শতাব্দীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ॥ রাজা সম্প্রসারণ করে কাশ্মীর- 
রাজ্য উত্তর-্পাঞ্জাবের ব্যাপক অণুলে রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিল । ইতিমধ্যে আরবরা 
ণসন্ধু উপত্যকা ধরে এাগয়ে আসছিল । অণ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরের এক রাজা 
পাঞ্জাবে আরব আক্রমণ প্রাতিহত করার জন্যে চীনাদের সাহায্য চেয়েছিলেন । রাজা 
লালতাদিতোর রাজত্বকালে কাশ্মীরের সেনাবাহনঈ গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত নেমে 
আসে এবং অন্যাদকে পাঞ্জাে আরবদের পেছনে হাওয়ে দেয় । পরবতর্ শতাব্দী 
গুলিতে কাশ্মীরের রাজারা পার্বত্য অণ্চল ও ঝিলম উপত্যকার ওপরের অণ্থলের 
নিজেদের আধিকার সংদৃট় করেন । পাঞ্জাব নিয়ে তখন আর তখরা চিন্তা ₹রেনান। 
এখানকার সেচব্যবস্হার উন্নতিকল্পে প্রধান নদীগহীলর ওপর বাধ দেওয়া হলো । 
কাশ্মীরের খরম্রোতা, অশান্ত নদীগ,লর ওপর বাধ দেওয়া উল্লেখযোগ্য কারগরি- 
বিদ্যার পরিচায়ক । সেচের উন্নাতির ফলে ব্যাপক অণুলে চাষ শর হয়ে গেল । এর 
ফলে কাশ্মশরের রাজনীতিতে হাতি এলো, কেননা এরপর আর সমতলের উর্বর জাম 
দখলের জন্যে সামারক আভধানের প্রয়োজন রইল না। 

দশম শতাব্দীতে দই বখ্যাত রান রাজ সিংহাসনে বশোছিলেন ॥ নানা বিরোধ- 
তাকে উপেক্ষা করে রানীরা রাজ্যশাসন চালিয়ে যান । কাশ্মশবের রাজনশীতিতে এই 
সময়ে এক নতুন শান্তর উদ্ভব হয়-- এং প্রায় ১০০ বছর ধরে এদের আধিপত্য 
চলতে থাকে । এই শান্ত হল বিশেষ রাঞ্নোৌতক আনুগত্য সম্পম দুই প্রাতষোগাী 
সৈনাগোম্ঠী-_- তান্তিন ও একাঙ্গ, যারা নিঞ্জেদের শাল্তবলে রাঙ্াদের সিংহাসনে 
বসাতে ও সিংহাসনচ্যুত করতে পারত | রানী সুগন্ধা একাঙ্গদের তল্ন্িদের 'বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করেন । কিন্ত্বু শেষপর্যন্ত তন্রিনদের নিয়ল্ণ করতে পারেন নি বলে তাদের 
হাতেই তার সংহাসনচুযাত ঘটে । তর পরাজয়ে তন্তিনরা অবাধ ক্ষমতার আধকারণ 
হয় এবং পরবতাঁকালে কোনো রাজাই নিজের আঁধকার প্রাতষ্ঠা করে উঠতে পারেন 
নি। শেষ পর্যন্ত 'ডামর' বা সামন্ততান্ত্িক ভূস্বামণীদের সাহায্যে তন্তিনদের ক্ষমতা 
খর্ব করতে হয়। কিন্তু এরপর কাশ্মীরের রাজাদের সমস্যা হল এই ভূস্বামীদের 
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আয়ত্তে আনা । রানা 'দদ্দার রাজত্বকালের ঘটনাবলণর মধো এই সমস্যার ছায়া লক্ষ্য 
করা যায় । দ্বাদশ শতাব্দীতে এীতহাসিক কলহণ কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করলেন তার রাজতরাঙ্গণণ গ্রন্থে । ভারতীয় এ্রীতহাসকদের মধ্যে কলহনই শ্রেষ্ঠ 
বলে মনে করা হয়। এতহ।সক বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট বিবরণ হল বইখানর 
বৌশিজ্ট) । 

এইযুগে আর একটি পারত্যরাজ্য শান্তশালী হয়ে ওঠে_- নেপাল । তিব্বতের 
শাসনকে অস্বীকার করে ৮৭৮ সালে নেপাল স্বাধীনতা ঘোষণা করে । তখন নেপালের 
নতুন যুগের স্চনা হয়। রাজনোতিক স্বাধীনতা লাভের পর নেপালে অর্থনোতিক 
উন্নাত হল । ভারত ও তিব্বতের যোগস্ত্র হিসেবে নেপালের মধ্য দিয়েই ভারতের 
সঙ্ষে চীন ও তিব্বতের বাঁণজ্য চলত । একাদশ শতাব্দীতে রাঞ্জা গুণকামদেবের 
রাজত্বকালে কাঠমাগ্ঁ, পাটাঁন, শঙ্কু প্রভীত নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহর নির্মাণের 
ব্যয়নির্বাহ হয়োছল প্রধানত বাঁণঙ্গের আয় থেকেই । কিন্তু শান্তশালী ভূষ্বামী গোচ্ঠী 
রাণাদের নিয়ে নেপালের রাজাদের সবসময়ই বিব্রত থাকতে হয়োছল । কাশ্মীরে 
তুকাঁদের আক্রমণের পর শাস্তশালণ ভূস্বামীরা ধ্বংস হয়ে যায় ও পরে নতুন রাজ- 
বংশের স্চনা হয় । নত নেপালে কোনো বিদেশী আক্রমণ ঘটোন-_ যা হলে হয়তো 
রাণাদের ক্ষমতা খর্ব হতে পারতো । নেপালের রাজনগীতিতে রাঙ্তা ও রাণাদের ক্ষমতার 
ভারসাম্য সবসময়ই ছিল আনি্চত । 

কামরপ বা আসাম ছিল এরকম আনেকটি পার্বত্য রাজ্য | পরবব-ভারতের সঙ্গে 
পূর্ব-তিবব তও চীনের বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে কামরূপ ব্লমশ স্বাধীন রাজ্যে রূপান্ত- 
1রত হয়ে গেল। কিন্তু ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আহোমরা কামরুপের অনেকটাই জয় কবে 

নেয় । আহোমরা আসামের দাক্ষণ-পূর্ব পব“তমালার শান উপঙ্গাঁতর লোক । পরে 
তাদের নামানুসাবেই কামর্পেব নাম হয়েছিল আসাম । 

নবম শতাব্দীতে শাহিয় নামক এক তুকর্ণ পাঁরবার কাবহল উপত]কা ও গান্ধার 
অণ্ল শাসন করত । রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নিজেই সংহাসন দখল করে নেন। নতুন 
রাজংংশকে বলা হয় হিন্দ্ব শাহিয় রাজবংশ | অন্যান্য আফগান শাসকদের চাপে 
তাকে পূর্বাদকে সরে আসতে হয় । শেষপর্যন্ত আটক অণুলে তার রাজ্য সংপ্রাতাষ্ঠিত 

হয়। আটক ছিল উত্তর-ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবতা ক্ষুত্র রাজ্য। প্রথম 
রাজার বংশধর জয়পাল রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ করে সমগ্র পাঞ্জাব সমভূমির 
শার্সক হয়ে উঠল ।॥ একাদশ শতাব্দীতে গজনীর রাজার ভারত আক্রমণের সময় জয়- 
পালই প্রথম গজনীর সেনাবাহিনীর সস্মুখীন হল। 

এইয.গেই রাজপুতরা ভারতের ইতিহাসে প্রথম আঁবভূতি হয়। এরা যে কোথা 
থেকে এসেছিল, তা 'নাশ্চত করে বলা যায় না। সম্ভবত এরা বিদেশী । এরকম 
ধারণার কারণ হল, ব্রাঙ্গণরা [বিশেষ প্রচেষ্টা করে এদের রাজবংশ সন্ভুত বলে 
আখ্যা দিয়েছে এং তাদের ক্ষাত্রয় বর্ণভৃন্ত করেছে । আবার, রাজপহতরাও এই 
আখ্যার ওপর কিছুটা আতিরিস্ত গ*বৃত্ব দেয় । ব্রাহ্মণরা রাজপুতদের আদ পূব" 
পদরুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাদের একেবারে স্য'বংশ বা চন্দ্রবংশ সঙ্ভৃত বলে বর্ণনা 
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করেছে । অর্থাৎ পৌরা'িক এীতহ্যের ধারা অনুসারে কোনো রাজবংশকে যত- 
খানি মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা যায়, রাজপৃতদের ক্ষেত্রে ব্রা্মণরা সেই চেষ্টাই 
করেছে । নবম ও দশম শতাব্দীতে রাজপুতদের রাজনোতিক গুরুত্ব প্রথম লাঁঞ্ষত 
হয় । এখনো তারা নানা গোচ্ঠীতে 'িবভন্ত এবং তার মধ্যে চারটি গোচ্ঠী বিশেষ 
সম্মান দাবি করত। তারা হল, প্রতীহার বা পাঁরহার (মূল প্রতীহারদের সাথে 
এদের সম্পক“ থাকলেও এরা পৃথক ), চাহমান বা ভৌহান, চৌল_ক্য (দাক্ষণাত্যের 
চাল;ক্যদের সঙ্গে সম্পকহাীন ) বা সোলাংাক এবং পরমার বা পাওয়ার । রাজস্থানের 
আব: পাহাড়ের এক বিরাট যজ্ধের আগুন থেকে এক পৌরাণিক মানবের সৃষ্টি হয়ে- 
ছিল এবং এই চারটি গোচ্ঠীর দাবি ছিল যে তারা ওই পৌরাণিক মানুষেরই বংশধর । 
এই কারণে এই চার বংশকে বলা হতো “আগ্রকুল” ৷ এই প্রথম শাসকরা তাদের 
ক্ষান্রয় মর্যাদার কথা নিয়ে এত বোশ গর করেছেন । আগেকার রাজবংশরা জাতি- 
কুলবণ“ 'নাঁবশেষে রাজত্ব করেছে এবং শাসকের মধণদায় আসার পর তারা স্বভাবতই 

উচ্চবর্ণে স্বীকৃত হয়েছে । 
আধকাংশ এীতহ।সকের মতে রাজপ্দতরা হুণদের বংশধর । অথবা, হুণদের 

আক্লমণের সময় আরো যেসব 'বাভল্ন উপজাতির লোক ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল 
এবং পরে উত্তর ও পাঁশ্চম ভারতে বসাঁত স্হাপন করোছিল, রাজপুতরা তাদেরই 
বংশধর । গুপ্রদের শিলালাপ অনংঙ্গারে ছণদের আগমণ পর্যন্ত রাজস্হানে ছোট 
ছোট গণরাজ্যের অবস্হান ছিল | এই গণরাজাগহীল এীতহ্য নিয়ে তত মাথা ঘামাতো 
না বলে হুণ আক্রমণকারণরা হয়তো সহজেই এইসব অণুলের আধবাসীদের মধ্যে 
1মশে যেতে পেরেছিল । উত্তর-পশ্চিম ভারতের তখনকার অশান্ত পাঁরস্হিতিতে এই 
1মশে যাওয়া আরো সহজ হয়োছল । 

প্রথমাঁদকে বোশি উল্লেখযোগ্য ছিল আগ্মকুলভূন্ত চারটি রাজপুত গোহঙ্ঠী। প্রান্তন 
প্রতীহার রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর এই রাজপুত গোচ্ঠীগীল তাদের নতুন রাজ্য 
গড়ে তুললো । রাজপুত প্রতখহাররা রইল দক্ষিণ-রাজস্হানে, আর চৌহানরা 'দিল্লশর 
দাক্ষণ-পশ্চিম দকে পূর্ব-রাজস্হানে রাজত্ব করত । প্রথমাঁদকে এরা মূল প্রতাহার 
রাজ্যের সামন্তরাজা ছিল এবং আরবদের আক্রমণ রোধ করতে প্রতাীহারদের সাহায্য 
করেছিল । তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে নতুন রাজারা “মহারাজাধরাজ' জাতীয় 
উপাধি গ্রহণ করলেন । সমন্ত রাজপতগোচ্ঠীর ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে, মূল পারবারের 
আত্মীয় পারবারগীল নিকটবতাঁ অণ্টলগহীল শাসন করে । এই পাঁরবারগাল পত+- 
হায়ীদৈর সামন্তরাজা হিসেবেই রয়ে গেল। 

সোলাংকদের প্রধান রাজপাঁরবার রইল কাঁথওয়াড়ে, আর আত্মীয়স্বজনরা 
মালোয়া, চোদ, পাটন ও ব্রোচ অণ্চলগলিতে ছাঁড়য়ে গেল । দশম শতাব্দীর দ্ধিতী- 
্নাধের মধ্যে সোলাধাঁকদের সঙ্গে প্রায় সমস্ত প্রাতবোশদেরই যহদ্ধ শুরু হয়ে যায় । 
পাওয়াররা মালোয়া দখল করে নিল ॥ তাদের রাজধানী ছিল ইন্দোরের কাছে 
ধার । পাওয়াররা প্রথমে ছিল রাম্ট্রকূটদের সামন্তরাজা ৷ পরে দশম শতাব্দীর শেষ 
দকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হয়ে যায় । তবে এছাড়াও আর একটি কাহনণ 
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শোনা যায় । বাঁশম্ঠ মুনির একটি কামধেন? ছিল। বিশ্বামিত্র মুনি কামধেনুটি চুরি 
করে নিয়ে ধান। তারপর আব পাহাড়ে বাঁশহ্ঠমহীন যজ্ঞ শুরু করেন । যজ্ঞের আগুন 
থেকে এক বারপুরুষের আবর্ভাব হল । তিনি কামধেন:টি উদ্ধার করে এনে বশিষ্ঠকে 
দয়ে দেন । এরপর বাঁশন্ঞ ওই বীরপুরহষের নামকরণ করলেন পরমার" বা শক্রু- 
হত্যাকারণ । তার থেকেই বর্তমান পরমার বা পাওয়ার বংশের উদ্ভব । বোঝাই যায় 
“আগ্নিকুল' কাহন?র সঙ্গে এই গোম্ঠীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই এই কাহিনধর জন্ম । 
যজ্জের আগুনের সঙ্গে বিশহদ্ধীকরণের একটা ব্যাপার জাঁড়ত আছে । এ কারণেও, 
মনে হয়, রাজপতদের উৎপাত্ত সম্পকে সন্দেহের অবকাশ আছে । 

অন্যান্য রাজপুতগোচ্ঠী, যারা নিজেদের সূর্য্য বা চন্দ্রবংশোদ্তুত বলে দাব করত, 

তারা পাশ্চমে ও উত্তয়-ভারতের 'বাভন্ন জায়গায় রাজ্য স্হাপন করল । এদের মধ্যে 
খান্ুরাহো অণ্চলের চন্দেল্লরা দশম শতাব্দীতে গরংত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । মেওয়ারের 
গুহিল গোচ্ঠীরা রাজ্যস্হাপন করোছল চৌহানদের রাজ্যের দাক্ষণাঁদকে । এরাও আরব- 
দের বিরদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল ॥। আরব আকব্মণের ফলে প্রতীহার ও রাষ্ট্রক্টদের 
সামারক দধব“লতা প্রকট হয়ে ওঠে ও পশ্চম-ভারতে তাদের সামন্ত রাজাগীল একের 
পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করে । চৌহান রাজ্যের উত্তর-পৃবাঁদকে ছিল তোমররা। 
এরাও প্রতশহারীদের সামন্তরাজা ছিল | এরা 'দল্লীর কাছে হরিয়ানা অণ্চলে রাজত্ব 
করত- _হর্ষের দেশ থানেশ্চরাও যার অন্তভৃন্ত ছিল । এরাই ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ধাল্পক 
বা দিল্লী শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল । দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা তোমর রাজ্য 
আঁধকার করে নেয় । প্রতীহারদের আরেকটি সামন্তরাজ্যও স্বাধীনতা ঘোষণা করে- 
ছিল | তারা হল ব্রিপুরীর ( জব্বলপুরের কাছে ) কলচু'ররা । 

উত্তর-ভারতকে 'দণঘণদন ধরে 'বিদেশদি আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি । হুণদের 
আক্রমণের কথা তখন সবাই ভূলে গেছে এবং আরব আক্রমণের মোকাবিলা করাও 
কঠিন হয়ান । ৪০০ বছর ধরে উত্তর-ভারতায় রাজাগহীল নিজেদের মধ্যেই যবদ্ধীবিগ্রহে 
রত ছিল । সামান্য অজুহাত থেকে যুদ্ধ বেধে যেত এবং অকারণে রাজ্যগ্াল অথ ও 
শান্তক্কয় করত | সামন্ত রাজ্যগ;লিকে স্বাধীনতা ঘোষণার পর চতু'দিকে যদদ্ধবিগ্রহের 
মধ্য ?দয়ে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হতো । স্থানীর ব্যাপার নিয়েই রাজ্যগহীল এত 
ব্যস্ত হয়ে পড়ত যে, বাইরের দ্যানয়ার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তারা ভাববার অবসরই 
পেত না এবং বাহাঁবশ্বের সঙ্গে সংযোগ কমে গেল | পশ্চিমী জগতের সঙ্গে ব্যবসা 
হাস পেল এবং পশ্চিমের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। 
উপমহাদেশে একটা আত্মতুণ্টর মনোভাব দেখা দিল । রাজনীতি নিয়ান্মিত হতো 
স্থানীয় ঘটনাপ্রবাহের [ভান্ততে । এরপর একাদশ শতাব্দীতে তাদের আত্মমগ্রতায় 
প্রথম আঘাত এলো । রামচন্দ্র চোল পূর্ব উপকৃল ও ভীঁড়ষ্যা অণ্গলে যদ্ধষান্রা করে 
বেশ সাফল্যলাভ করলেন । তশর সেনাদল গঙ্গানদীর উত্তরতীর পর্যন্ত এগিয়ে 
এসোঁছল । অন্যদকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গজনণীর শাসক মামুদের আক্রমণ 
শদর« হল । 

গজনী ছিল আফগানিস্তানের অন্তর্গত একটি ছোট্ট রাজ্য । এক তক ওমরাহ 
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৯৭৭ প্রীন্টান্দে মধ্য-এশয়ার সংলগ্ন কিছু অংশ ও শাহির রাজ্যের 1সন্ধর পরপারবতা 
সংলগ্ন অণ্চলগীল আঁধকাব কবে নেন । তাব ২১ বছব পবে তশব পুত মামুদ 

গঙ্গনীকে মধ্য-এশিষাব এক বৃহৎ শান্ততে পাঁবণত কবাব পাঁরকম্পনা করেন। 

এ ভারতীয় উপ-মহাছেশ 
৬ € / ৭৫০- ১২০০ গ্রীস্টাব্র 

সি সি). গতনিতও সিন ১০০ ০ ১০০ ৩০০ 3৫০০ 
পপ 

শোমালে গা খু 

আৰু পর্বত রী 
পান ৪০ উযপুব রঃ ৭ বর ২২ 

সপ উদ্চখিতাও শ্রপু্ 

২ প্রাাতিযালখ্ার নি নি 
_ রি -ন্ধ ৯ ১১ ৮৮ 

মামদেব ভাবত আকুমণেব লক্ষ্য ছিল এদেশেব অঢেল এশ্বর্ষ ও উবরা পাঞ্জাব 
সমভূমি অণ্চল। তাদেব নাজেদেব অনুবব পাবত্য অণুলেব তুলনায পাঞ্জাবের সম- 
ভূমি আবো লোভনশব ও শস্যশামল মনে হতো । এইয*গে আফগানিস্তানের রাজ- 
নীতব সঙ্গে ভাবতেব চেয়ে মধ্য-এীশারই বোঁশ ঘানন্ঠ স্পক ছিল । সুতরাং 
মামনদ ভাবত আক্রমণ নিযে কোনো দীর্ঘস্হাষী পাঁবকজ্পনা কবেন নি । এছাড়া, চীন ও 
ভূমধ্যসাগবশষ অণ্লগনিব লাভজনক বাণিজ্য থেকেও মামুদেব গুচুব অর্থপাপ্তি 
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ঘটত । [সেজন্যে ভাবতেরাজত্ব করার চেয়ে মধ্য-এশিয়ায় রাজত্ব করাই মামহদের কাছে 
বোশ আকর্ষণীঘ ছিল | তর রাএকোষ পূরণের জনোই মামন্দ ভারত আক্রমণ শংরু 
করলেন । ভারত অক্রনণ শেষ কবে মামুদ অদ্ভুত দ্রুতগাঁততে মধ্য-এঁশয়ার যদদ্ধিঃান্রা 

করোছিলেন । 
এরপর ভারত আক্রমণ প্রায় বাংসাঁরক ঘটনায় পারণত হলো । প্রথমে ১০০০ 

খীস্টাব্দে শাহর রাজা জয়পালকে মামুদ পরাস্ত করলেন । পরের বছর মামুদ সস্তান 
আক্ুম্ণ করেন ৷ ১০০৪ থেকে ১০০৬ খ্রীস্টব্দে মূলতানের ওপর বারংবার আক্রমণ 
চালালেন। 'সন্ধুনদীর নিয়ভাগের নিয়ন্ণের জন্যে মুনতান গুরুত্বপূর্ণ ছিল । 
পাঞ্জাবে দ্বিতীয়বার আক্রমণ হলো ১৯০০৮ খ্রীষ্টাব্দে । মামুদ প্রচুর ধনসম্পদ নিষে 
গঞ্জনীতে 'ফরে গেলেন । কয়েক বছর ঘুব অণ্ুলেব €( আফগানিস্তানের হণরাট ও 
গজনীর মধ্যৰতাঁ অণ্চল ) শাসকের সঙ্গে মামদের সংঘর্ষ বেধে যায় | মামণ্রে সেনা- 

বাহনী ছিল দ্রুতগাঁত ও রণাঁনপুণ | নইলে প্রাতবছর 'বাভন্ন অণ্ুচলে জাঁভষান 
চালানো সম্ভব হতো না। পূর্ব পাৰকল্পনা অনুসারে ফসল কাটার পরই আফগান 
সেনাবাহিন এসে উপ্পাস্হত হতো । 

ভারতবর্ষের মান্দরগনীলিতে প্রচুর ধনসম্পদ গাচ্ছত থাকত । টাকা, সোনা, মাত ও 
গয়না ইত্যার্দ যেকোনো আক্রমণকারীরই লোভের বস্তু হিল। মামুদ সোনার 
ব্যাপারে খ,বই আগ্রহ ছিলেন । সেজনো ১০১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত মামুদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মথুরা; থানেশ্বন, কনৌজ এবং সোমনাথের 
মান্দরগ;াল । সোমনাথের মান্দরের ধনসম্পদের বিশেষ খ্যাতি ছিল । স্বভাবতই এই 
মান্দর মাম,দের আক্কমণেব বিশেষলক্ষ্য হিল । এছাড়াও ছল ধমরঁয় প্রেরণা । গৌড়া 
মুসলমানদের মব্যে দেবমাত ধংস করা পুণ্যকর্ম বলে মনে করা হতো । সোমনাথ 
মান্দরের উন্মত্ত ধবংসকাণ্ডের কথা "হিন্দুরা বছু শতাব্দী ধরে ভূলতে পারেনি । মামুদের 
চাঁরন্রের মূল্যায়ণ করবার সময় বারবার এই মন্দির বিনছ্ট করার কথা এসে পড়ে । 
এমনাক মুসলমান রাজাপের সম্পর্কে সাধারণভাবে হিন্দরদের যা ধারণা তাও কখনো 
কখনো সোমনাথের স্মৃত দিয়ে প্রভাবত হয়েছে । এই ঘটনা সম্পকে ভ্রয়োদশ 
শতাব্দীর এক আরব বিবরণ পাওয়া যায় । 

-* সোমনাথ সমুদ্রের তীরে অবাস্হত ও ভারতবর্ষের এক বখ্যাত শহর | এই' 
শহরের সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু হলো সোমনাথ নামক দেবতার মান্দর | মান্দরের 
একেবাবে মধ্যস্হলে মাঁতটি রাখা ছিল । 'হন্দুরা এই দেবতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো 1 
দেবমূর্তটি শূন্যে ভাসমান অবস্হায় ছিল । মুসলমান বা বিধর্মী, সকলের কাছেই এটি 
পরম বিস্ময়ের ধ্যাপার 'ছিল । চন্দ্গ্রহণের সময় হিন্দ্ররা মন্দিরে তীর্থ করতে আসত | 
তখন ১৯ লক্ষ 'হন্দ্ুর সমাবেশ হতো । হিন্দ্ূদের ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর মানুষের 
আত্মার সঙ্গে দেবতার সাক্ষাৎ হতো । দ্নেবত: পূনজন্মের নিয়মানসারে আত্মাগুলি 
নতুন দেহের মধ্যে পাঠিয়ে দিতেন । এইভাবেই আত্মার দেহাস্তর ঘটত | সমুদ্রের 
জোয়ার-ভাটা সম্পকে 'হন্দ্বদের ধারণা ছিল যে, সমহদ্র এইভাবে দেবতার পূজো 
করছে। পৃজার উপাচার 'হসেবে মানুষ মূল্যবান সামগ্রী মান্দরে নিয়ে আসত ॥ ১০ 
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হাজারেরও বৌশ গ্রাম মীন্দরকে দান হিসেবে দেওয়া হয়েছিল । গঙ্গা নামে একটি 
নদী আছে, নদীঁটিকে পাঁবন্র জ্ঞান করা হয় । নদীটি ও সোমনাথের মধো-_ দুরত্ব হল 
২০০ “পরাসাঙ:১। প্রীতাঁদন তারা এই নদশর জল 'নয়ে আসত সোমনাথে, তা দিয়ে 
মন্দিরটি ধোত করত । দেবতার পূজা ও তথণযান্রীদের দেখাশোনার জন্যে ১ হাজার 
ব্রাহ্মণ পূজারী ছিল । &০০ তরুণা প্রবেশদ্বারের কাছে ন্বত্যগীত করত ॥ এদের 
সকলের ব্যয়ানর্বাহ হতো দানের অথ থেকে | এই বিরাট মান্দর ৫৬ট “টিক' কাঠের 
স্তপ্তের উপর নার্মত হয়োছিল | স্তন্তগহাল সীসা দিয়ে মোড়া ছিল । দেবতার কক্ষটি 
ছিল অন্ধকার । সেটি আলোকিত হতো রত্রতাঁচত বহুমৃশ্য ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর 
দ্বারা । কক্ষের মধ্যে একটি সোনার শিকল ছিল । তার ওজন ছিল ২০০ মণ । রান্রর 
বাভন্ন প্রহরে পৃজারণ ব্রাহ্মণদের ঘুম ম্থেকে জাগানোর জন্যে শিকলাট ঘণ্টার মতো 
বাঞ্জানো হতো । একেক প্রহরে একেক দল পৃজার পূজো করত । সনলতান যখন 
ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ধর্যহদ্ধ শুবু করেন, তিনি সোমনাথ দখল ও ধ্বংস করার চেষ্টা 
করেন । আশা ছিল, এভাবেই 'হন্দ্বরা মুসলমান হয়ে যাবে । সুলতান" *-১০২৫ 
শ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঁঝ সময়ে এখানে আস্ননে। ভ(রতখয়রা মান্দর 
রক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে যদ্ধ করেছিল । রোরহদামান যোদ্ধারা মন্দিরের ভিতরে গিয়ে 
সাহায্য ভিক্ষা করত এবং তারপরই বোঁরয়ে এসে যহদ্ধ করতে করতেই মারা যেত। 
অন্তত &০ হাজার লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়োছল । সুলতান মুর্ভীট দেখে বাস্মত 
হয়ে তাকিয়ে রইলেন । তারপর সমস্ত সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করে তার হিসেব তোর 
করতে আদেশ দিলেন । মান্দরে সোনা ও রূপোর তোর অনেকগহাল মৃতি ও প্রচুর 
রত্রযাঁচত পানর ছিল । ভারতের বিখ্যাত লোকেরা এগীল মান্দরে পাঁঠয়োছিলেন । 
মান্দরের নানা দুব্য ও মৃর্তিগলর মূল্য হবে ২০ হাজার দনারেরও বোশ । সুলতান 
এরপর তশর সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, মৃঙটি কি কৌশলে শুন্যে ভেসে আছে? 
কেউ কেউ বলল ষে, নশ্চয়ই কোনো গোপন উপায়ে মূর্তিটিকে তুলে ধরা হয়েছে । 
তখন সল্রতান একজনকে আদেশ দিলেন, বর্শা দিয়ে মুতিটির ওপর ও নিচেকার অংশ 
বিদ্ধ করে গোপন কৌশলটি উদঘাটন করতে হবে । বর্শা কোনো কিছুতেই বিদ্ধ হলো 
না। একজন বললো, চন্দ্রাততপটির মধ্যে চুম্বক আছে এবং মূর্তিটি লোহার তৈরি । 
কারগর এমন একটা কৌশল করেছে যার ফলে চুম্বকটির আকর্ষণে মুর্তটি একেবারে 
ওপরে উঠে না এসে শূন্যে অবস্হান করবে । কেউ কেউ এই আঁভমত মেনে নল, 
কেউ কেউ মানল না । এরপর এই আভিমত যাচাই করার জন্যে সুলতান চন্দ্রাতপ 
থেকে কয়েকটি পাথর সাঁরয়ে ?দতে বললেন । দুটি পাথর সরানোর পরই মর্তাটি এক- 
পাশে হেলে গেল । আরো কয়েকট সরানোর পর মুর্তটি আরো ঝঁঁকে পড়ল এবং 
শেষ পর্যন্ত এট মাটির ওপর কাত হয়ে পড়ল । ১ 

১০৩০ সালে মামহদের মৃত্যুর সঙ্গে উত্তর-ভারতের মানহয শ্বাণ্তর নিশ্বাস ফেললো । 
ভারতবরধে মামুদ লহণ্ঠনকার ও মু'্তভঙ্গকারী হিসেবে পরিচিত হলেও লুণ্ঠিত 
অর্থসম্পূদ তিনি সংকাজে ব্যয় করোছলেন। এই অর্থব্যয়ে তার চাঁরন্ের আরেকটি 
দিক প্রকাশ পায়- সংস্কীতবান আভিজাত মামদ গজনীতে গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম 



উত্তর-ভারতের আগ্গলক রাজ্যগালর স্চনা / ১৭৫ 

ও মসাঁজদ নির্মাণ করেন । এই প্রাতষ্ঠানগুীল 'নর্মাণের ক্েত্রে তৎকালখন শ্রেষ্ঠ 
ইসলামণ স্থাপত্যের পাঁরচয় পাওয়া যায় । মামুদ খারাজামের আভিযান থেকে 
আলবেরুণী নামে এক পাঁগুতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। হীন ছিলেন নধা- 
এঁশয়ার শ্রেষ্ঠ পাঁণডত । আলবেরুণী ১০ বছর মামুদের আদেশ অনুসারে ভার ওনর্ষে 
কাটিয়োছিলেন ৷ ভারতবর্ষ সম্পর্কে ও*'র বইয়ের নাম “তাহাকিক-ঈ-হন্দ' । জরতায় 
সভ্যতা সম্পর্কে তার কু তীক্ষ ও গভীর মন্তব্য পাওয়া যায় এই বইখা।ঠে। 

মামুদের আক্কমণ সত্বেও উত্তর-পশ্চিম সীনান্তের ওপারের জগতের ঘঠনাপ্রবাহ 
সম্পর্কে ভারত সচ্তেন হয়ান। 'বাভন্ন রাজ্য পারস্পা্নক 'মন্রতায় আবদ্ধ হয়েছিল 
বটে, কিছু জাতীয় 'ভান্তিতে দেশের নানা অণ্চল থেকে সামার সাহায্য সংগ্রহ 
করে বিদেশী আক্রমণ প্রাতহত করার, কোনো চেষ্ট। হয়ান। সমগ্র দেশ তো 
দূরের কথা, শুধ: উত্তর-ভারতকে রক্ষা করার জন্যেও কোনো সমবেত চেষ্টা দেখা 
যায়ান। প্রাতরক্ষা খলতে বোঝাতো কেবল তাৎক্ষীণক আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার 
চেত্টা । মামুদের আক্রমণের পরেও ভারতের উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত দিয়ে যে 
ভাবষ্তে আবার আক্রমণ আসতে পারে, সেকথা কেউ উপলাদ্ধ করোন। 
আগেকার শক ও হুনদের মতো মামুদকে কেবল আরেকজন ম্লেচ্ছ 'হিলেবে সবাই 
দেখোছিল। আগেকার আক্লমণকারীদের মতো মামুদ ও তার সেনাবাহনশও 
ভারতীয় জনসমাজে মিশে যাবেনঃ এই ছিল বিশ্বাস । উপরন্বু মামুদের মৃত্যুর 
পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রয়োজনও লোপ পেল, বিশেষত 
যখন মামুদের পরবতরণ শাসকরাও উত্তর-ভারতাঁয় সমভূঁম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ 
দেখান 'ঈন। অতএব, ভারতীয় রাজারা আগের মতো পারস্পাঁরক বিবাদে মনো- 
নিবেশ করল্পেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষা্দকে মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম 
দিক থেকে যখন "দ্বিতীয়বারের আক্রমণ এলো, উত্তর-ভারত তখন আগের বারের 
মতোই যুক্ত ও জাত্মরক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত । 

মামুদ কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হলেও গাঙ্গেয় সমতৃমির পূর্বাংশে পাঞ্জাবের মতো 
1বধবংসণ কাণ্ড ঘটোনি । কনোৌজ অঞ্পকালের মধ্যেই হৃত্গাঁরব ফিরে পেল এবং 
আগের মতোই বাজ রাজ্য কনৌজ্জ দখল করার জন্যে প্রতযোগগতায় মাতল । 
এদের মধ্যে ছিল চাল.ক্য এবং প্রাহড়বালরা, যারা পরে রাঙ্গপুত বলে নিজেদের 
দাঁব করোছিল। বহার শাসন করত এক কর্ণাটক রাজবংশ । নাম দেখে মনে 

হয় যে এরা দাঁক্ষণ-ভারতীয় । এই বৃুগের শিলালাপ থেকে জানা ঘায় যে, 
দাক্ষিপাত্যের অনেধফ ব্লাজকর্মচারশ পূর্ব-ভারতে নানা কাজে '[নয-স্ত হয়োছল। 
তাদের কেউ কেউ" রাজ্ান্থাপনও করোছিল । জববলপরের কাছে 'ন্রপুর়শ অণ্চলে 
কাকচার বংশ শ্মসন করছিল । সেনবংশের শাসনকালে বাংলাদেশে সমৃদ্ধি ঘটেছিল । 
ব্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাঁদক্ষে তুকাঁ সেনাপাত মহম্মদ খলজশীর আক্রমণে সেনবংশের 
পতন হয়। 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী ধরে রাজপুত গোচ্ঠীগযহীল আগের মতোই পরস্পরের 
সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রইল । রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখা সব রাজার পক্ষেই 
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কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়ালো । সবরাজ্যই সবসময় নিজের সাঁমানা বাড়াতে ব্যস্ত 
[হল । যদ্দ্ধ বীরত্ব প্রদর্শনের অঙ্গ হয়ে উঠল ।॥ পরমার বংশ মালোয়া অণ্চলে 
[নহে শের শান্ত কেন্দ্রীভূত করল। সোল।ধাকরা 'ছল গুজরাটের কাছে কাখওয়াড়ে, 
আবার চন্দেলল গোত্ণী পরমার ও কলচুরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত রইল । 
দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহানরা চন্দেলদের আরুমণ করল । গ্যাহলরা মেবার অণ্লে 
প্রাতিপাত্তশালী ছিল । কচ্ছপঘাত গোষ্ঠী গোয়ালিয়র ও 'নকটবতাঁ জেলাগ:ল 
শাসন করত । দিল্লীর কাছে তোমর্দের রাজ্য আধকার করেছিল চৌহানরা । 
তারা নানা বাধাবপাত্ত সত্বেও দীঘণদন রাজত্ব বজায় রেখোছিল । সর্বশেষ চৌহান 
রাজা তৃতীয় পৃর্থবরাজ রোমা্টিক নায়ক 'হসেবে খ্যাতি অর্জন করেন কনৌজের 

মাজকন]াকে বিয়ে করার ঘটনাটির পর 1 চারণকাঁব চাদ বরদাই তার দণর্ঘকাব্য 
'পৃ্বরাজরসো'তে এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন । কনোৌজের রাজকন্যার জন্যে 
স্বরংবর সভার আয়োজন হয়োছল । কনোৌঙ্গ রাজদববারে আহুত স্বয়ংবর সভায় 
সাম্মীপিত হয়েছিল নানা যোগ্য প্রা ৪ তাদের মধ্য থেকেই রাজকন্যার স্বামী 
ীর্বাচন কবার কথা । রাগকন্যা মনে মনেই পৃথ্বীরাজকেই ভালবাসতেন | কিন্ত 
[ঠান ছিলেন কনৌজের রাজার শনু'। পৃ ববাজকে স্তবয়ংবর সভার কোনো আমন্ত্রণ 
জানানো হযাঁন । উপরত্ব তকে অপমান করাব জনে পৃথ্থীরাজের একটি মুত 
তোর করে রাজসভার দ্বার কর জায়গায় দাড় করিয়ে রাখা হলো । সবাইকে 
অবাক করে দিয়ে রাজকন্যা উপস্ছি ত রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করে সোজা দ্বাররক্ষণর 
মুঁতর গলায় হাতের মালা পাঁরয়ে দলেন। কেউ ভালো করে কন বোঝার 
আগেই পথ্বীরাজ তশার গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়া ছহটয়ে পালিয়ে 
গেলেন । নিজের রাজ্যে ফিরে এসে দুজনের শিয়ে হলো । কন তদের সুখ 
দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । মহম্মদ? ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃর্থীরাজ পরাজিত ও ানহত 
হয়োছলেন । 

ঘোরীবংশের রাজা মহদ্মদ ভারত আক্রমণের পারকজ্পনা করে গোমাল গিরিপথ 
দয়ে "সন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করেন । আগেকার আক্রমণকারীরা আরো উত্তর- 
দিকের খাইবার গি:রপথ 'িয়ে ভারতে প্রবেশ করোছিল । সিন্ধু প্রদেশের রাজা 
১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের প্রতৃত্ব মেনে নেন । মহম্মদ কেবল লুট করার জন্যেই 
আরুমণ করেন নি, রাজ্যন্ছাপন করাই তর মনোবাসনা ছিল । সন্ধু উপতাকার 
উপরের অণ্চল ও পাঞ্জাবের উর্বর ভূখণ্ড দখল করাই তর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল । 

আক্রমণ শহর? হবার পর ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ লাহোর দখল করে নেন। এরপর 
[তান আরো অণল দখল করার পাঁরকজ্পনা করেন । এর পরের আক্লমণের সম্মুখীন 
হল গাঙ্গেয় সমভূমির রাজপুত রাজ্যগনীল | রাজপুতরা এঁকাবদ্ধভাবে বাধা দেবার 
চেঙ্টা করলেও পুরনো ঝগড়া ও ঈর্ধা তখনো কেউ ভূলতে পারল না। মহম্মদ 
ঘোরীর বিরুদ্ধে ১১৯১ সালে তরাই-এর যুদ্ধে পৃথ্থীরাজের নেতৃত্বে রাজপুতরা 
জয়লাভ করোছল ॥ কিন্তু কয়েকমাস পরেই ১১৯২ সালে একই জায়গায় দ্বিতাঁয় 
যুদ্ধে পৃর্থীরাজ পরাঁজত হলেন । দিল্লশ ও আজমীর রাজ্য মহম্মদ ঘোরার দখনে 
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চলে এল । কিন্বু ৯২০৬ সালে মহদ্মদ ঘোরণী ঘাতকের হাতে নিহত হলেন কিন্তু 
সেজন্যে তুর্ক-আফগানরা ভারত ছেড়ে চলে যায়াঁন । তার উত্তরাগধিকাঞ্শরা মহম্মদের 
লক্ষ্য সফল করার জন্যে ভারতে থেকে গেল । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, আফগান * সেনাবাহনী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এই সাফল্য 
কিভাবে অত“ কত্রল ! আফগানবা এর জাগে সঈমান্ত অণ্চলে বারবাব - আক্ুমণ 
করলেও এব লাজনোতক গুরুত্ব যে কি হতে পারে, তা কেউ অনুমান করতে 
পারোন । সংদুব উত্তরে আফগানরা ধীরে ধাত্ে বাভন্ন জণ্চল জাঁপকার করছিল । 
সে কারণেও তাদের প্রকৃ৬ উদ্দেশা কেউ বুঝতে পাশোন ।॥ ভাফগানরা সঈমান্ধের 
ওপার থেকে ক্রমাগত ঘোড়া ও সেনাদল এনে নিঞ্েদের শশ্তবৃদ্ধি বরোছিল । 
ভারতীয়দের সানারক শান্তর কোণো পারবর্তন হয়ন। লুষ্টমের লোভে আহগান 
সোৌনিকবা যুদ্ধে অভ্যস্ত আগ্রহী ছিল । পি পারপপ'মক যুদ্ধে কান্ত ভারতপ্য 
সোনকরা শতৃন নুদ্ধে আর তেমন বরে পড়তে পারোন | 

মধ্য-এশিয়া থেকে ভামদানি করা ঘোড়াগুলি থাকায় সম্ম:খধদ্ধে আফগানদের 

খুবই সুবিধে হয়েছিল । ভারতীয়দের ঘোড়াগীল সেরকম ভালো ছিল না বলে 
অশ্বারোহশ বাহিনী যুদ্ধে তেমন কাজে লাগানো হতো না । ভাবঙশয সেনানায়করা 
রণহস্তীগহীলর ওপব বোৌশ জোর দিয়েছিলেন ॥ কন জশ্বানোহণী বাহিনীর সঙ্গে এরা 
এ্টে উঠতে পারোনি । আফগানরা মধ্য-এীশয়ার যদ্ধকৌশল  অবগ্মন বরেছিল । 
তার মূল কথা ছিল দ্রতগাঁত ও হালকা অন্বশন্ত্ । 

ভারতীয়রা ভেবোছিল ঘন'বন্যপ্ত ব্যহ্রচনা কনে তারা এগিয়ে যাবে । কু 
আফগানদের আকস্মিক আক্রমণের কৌশল ভারতীঘদেব [বিপদে ফেলে দিল । 
আফগানরা এরপর পুগগিলি আঁধকার বরার দিকে মল দিল । এর ফলে ভারতীয়রা 
পার্বত্য অণ্লে চলে গিয়ে আত্মর বামূলক ব্যবস্হা নিল । কিন্তু তাতে স্াণধে হয়ান । 
আফগান সেনাবাহিনীর যাতায়াতের সময় তাদের ওপর গোরলা পদ্ধাতত্রে আক্ুম+ 
চালালে হয়তো সুফল পাওয়া যেও, কিত্ব তেমন চেছ্ট। বিশেষ দেখা মায়নি ! 

এছাড়া যুদ্ধ সম্পর্কে দু'্পক্ষের মানাসক দ্ৃবণ্টিভঙ্গিরও পার্ধক্য ছিল । আফগানরা 
যুদ্ধকে জীবন-মৃত্;র ব্যাপার মনে ন্রত | 'বিন্ু ভারতীয় রাজাদের কাছে যুদ্ধ ছিল 
একধ্ধনের খেলা এং তাব কিন্তু কিছু নিয়মও তারা মেনে চলত । ছোএখাট যুদ্ধে 
সেরকম নিয়ম মেনে বীরধম প্রদর্শন করা অন্তব হলেও জাফগানদের সঙ্গে যত্ছধের 
সময় এসবের অবকাশ ছিল না । প্রথমদিকে ভারতীয় রাজারা হয়তো এই পাথক্যটাই 
অনুধাবন করতে প্ারেন নি । ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠনের মধোও দর্বগতা ছিল । 
সেনাবাহিনীর-কেবল একটা ভংশই রাজার প্রত্যক্ষ ও স্হায়ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল । অন্যান্য 
সৈনিকরা আসত সামন্তরাজাদের কাছ থেকে । এর ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে তেমন 
এঁক্য ছিল না । 

* দিশী হুলহানীর প্রথমদিকের খাসকর। প্রধানত অধ এশিয়ার তুক্চালতিত্ুন্ক ছিলেন। এদেব 
গ্রনেকে আফগানিস্ত।নে বসবাস »র করেন। ভারত আনুমখকারী সেনাদলে তুকীঁ, পারস্তদেশিষ ও 
আফগান সৈনিক ছিল। শুবিধের জন্যে এদের সকলকেই আফগান সেনাবাহিনী বলে বশি1 কর1 হয়েছে। 
ধর] হয়েছে, সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই ছিল আফগান । 

ভাঃ ইঃ ১১ 



১৭৮ / ভারতবর্ষের হীতহাস 

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, ভারতাঁয় রাজারা এঁক্যবদ্ধ হয়ে বদেশশ শন্রুর আকুমণ 
প্রাতরোধের চেষ্টা কেন করেন নি। বারংবার উত্তর-পশ্চিম 'গারপথ দিয়ে বিদেশীরা 
ভারতে আপা সত্ত্বেও সেখানকার প্রাতরক্ষার ভার ছিল স্হানীয় শাসন-কঠাদের 
ওপরই । কোনো বড় প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব না হলেও দঃগ 1নর্মাণ করে 'গাঁরপথ- 
গুলিকে সুরাক্ষত করা যেতে পারত । সম্ভবত প্রতিরক্ষা সম্পাঁকত সচেতনভারই 

অভাব 'ছিল। 

মহম্মদের মৃত্যুর পর আফগানিন্তানের ঘোরা রাজ্য বোঁশাদন স্হায়ী হয়নি । কিন্তু 
ভারতে মহম্মদ যে রাজ্য স্হাপন করে যান সেটি ক্রমশ দিল্লীর সুলতানীর কেন্দ্রাবন্দু 
হয়ে দাড়ালো । ভারতের রাজনশীততে তুকর্ট ও আফগান সুলতানদের আবর্ভাব হল । 
মহম্মদের মৃত্যুর পর ভারতীয় অণ্চলগহীলর শাসনের দায়িত্ব ছিল তার এক সেনাপাঁতি 
কুতুব্দ্দীন আইবক-এর ওপর । এরপর ইনিই এখানকার সুলতান হয়ে এসে দাস- 
বাঙ্গবংশের সূচনা করলেন । কুতৃবদ্দ্রীন গ্রযম জীবনে ছিলেন ক্লাঁতদাস | কুতুবদ্দীন 
চৌহান রাজ্যের অংশগুলি আঁধকার করে গোয়ালিয়র ও উত্তর-দোয়াব (গঙ্গা ও 
যমুনার মধ্যবতর্শ উর্বরা অগণুল ) অণ্চল পর্যন্ত রাজ্যাব্স্তার করে দিল্লীর 1সংহাসনে 
বসলেন । রাঞ্জস্হান অধিকার করার জন্যেও তিনি কয়েকবার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
রাজপদ্ত গোম্ঠীগুটল তশর সে চেষ্টা সফল হতে দেয়নি । 

১১৯৩ থেকে ১২০৬ শ্রীস্টাব্দের মধ্যবতাঁ সময়ে যখন মহম্মদ এবং কুতুবন্দীন 
দুজনেই কিছুটা দুর্ধণ অবস্হায় ছিলেন, সমবেত চেষ্টায় তাদের পরাজ ত করে উত্তর- 
ভারত থেকে বিদায় করে দেওয়া সন্তব ছিল। কিন্তু এসবোগের কেউ স্ধ/বহার করেন 
নি । আফগানিস্তান থেকে বাহঃশন্রুর আগমণের ফলে বিদেশ ও স্বদেশী রাজনশীতিতে 
কি ধরনের পারবত্রনের স্চনা হতে পারে, তা বুঝতে পারলে হয়তো প্রা রক্ষার 
একটা সমবেত চেচ্টা হঠো । এর কারণও আছে । তার আগের কয়েকশো বছর ধরে 
শতদ্রু নদীর উত্তরে পাঞ্জাবের যে অণ্ুল, তা সব সময়ই মধ্য-এশিয়া ও আফগানি- 
স্তানের রাজনসাততে জাঁড়য়ে পড়ত ॥ এই নৈকটোর ফলে মধ্য-এশিয়া সম্পকে? 
পাঞ্জাব অণ্ুলের রাজ্যগহীলর যথার্থ দৃষ্টিভাঙ্গ গড়ে ওঠোঁন ॥ তাদের ধারণা ছিল মধা- 
এণয়ার শক, কুষাণ ও হুণদের মতো তুকর্শরাও পাঞ্জাবের ওপর আধিপত্য বিস্তার 
করার চেঙ্টা করছে । তুকররা যে ভারতবর্ষের গভীরে এসে পড়বে, শতদ্র নদখর 
দাঁক্ণতারের রাজ্যগুলিও তা অনুমান করতে পারেনি । 

এছাড়া, পাঞ্জাব ব্যতীত উত্তর-ভারতের অন্যান্য অণ্চলের মানুষের জশবনযান্তা ও 
দাষ্টভাঙ্গর মধ্যেই এমন দু ছিল যার জন্যে নতুন পাঁরাদ্হাত অনহধাবন করার 
মনোবুত্তই তোর হতে পারোন । 

আলবেরুণীর বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই এই মনোভাব সম্পর্কে সংন্দর বর্ণনা দেওয়া 
আছে । 

«..*ভারতীয়রা মনে করত যে তাদের মতো আর কোনো দেশ হয় না, কোনো 
জাত হয় না, কোনো ধর্ম হয় না, কোনো 'বিজ্ঞানও হয় না ।'.'ভারতাঁয়রা 
[নিজেদের জ্ঞান অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চাইত না । এক বর্ণের লোক অন্য 



উত্তর-ভারতের আগ্ালক রাজ্যগলিতে মূচ়না* | ১৭৯ 

বর্ণের মানুষের কাছে এবং বিদেশীদের কাছে নিজেদের জ্ঞান গোপন রাখার 

চেষ্টা করত | 

4...ডারতীয়রা সবসময়ই বিশংখলার মধ বাস করে। তাদের কাছে যান্তর 

কোনো মূল্য নেই। জনতার মধ্যে মিশে গিয়ে জনতার খেয়ালে আচরণ করাই 

এদের বোঁশন্টয। আম কেবল ভারতীয়দের অঙ্ক ও নক্ষত্াদ্যা সম্পাঁকত জ্ঞানেরই 

তুলনা করতে পাঁর। বু তাদের কাছে মৃন্তাও যা গশ,র 'িষ্ঠাও তাই | না 

গাথরের যা মূলা। দামী স্কাটকেরও তাই । তাদের কাছে সবই সমান। কেননা 

এরা বিজ্ঞানসঘ্মতভাবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না '** 

দুর্ভাগ্য যে আলরেরণী যখন ভারতে এলেন, তখন জ্ঞানশবজ্ঞানের চর্চার সবচেয়ে 

খারাপ সময় চলাছল । [তান ৪০০ বছর আগে ভারত'্দ্রমণে এলে তার সজীব মন 

সেযুগের পূর্ণোদাম জ্রানচর্ঠায় অংশ নিতে পারত। একাদশ তাব্দীর উত্তর-ভারতে 

সংকীর্ণচিন্ততাই ছিল ম্বাভাবক । এর পাঁরণাম হয়োছিল তুকণঁ ও আফগানদের 

ভারত আধকার। সৌভাগোর কথা এই। আক্রমণ সত্বেও জীবন সম্পূর্ণ বধবন্ত 

ইয়ে যায়ান। বরং জীবনযাত্রার মধ্যে এক নতুন সঞ্জীবন শীন্তর অন:গ্রবেশ ঘটল। 
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উত্তর ও দাঁক্ষণ-ভারত এই যুগে ছোট ছোট রাজ খগ্ডাবখণ্ড হয়ে যাবার পিছনে 
নানা কারণ আছে । আণ্ালক সংস্কীতি ও হইাতিহাসের ওপর ভীস্ত করে এই 
অণুলগযহীলর আঁধবাসদের আলাদা একটা আগুলক আনুগত্য গড়ে উঠাঁছল । 
আগের যুগের বৃহৎ ও কেন্দ্রাভীত্তক রাজ্যগালর পতনের পর নগরের প্রাত অর্থ- 
নৌতক 'নর্ভরতা বা কেন্দ্রের প্রাত পাজনোতিক আন-ংগত্যের কোনো প্রয়োজন রইল 
না। বরং সম্পূর্ণ চ্থানীয় প্রয়োজন ও সামর্থ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হল। 
সারা দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সকলে আণালক সমস্যার দিকেই 
নজর দল । 

এই নতুন দৃঙ্টভঙ্গির একটা ফল হল এীতহাসিক রচনার সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নাতি। 
কাশ্সরের মতো ছোট অঞ্চলের এবং ছোট ছো/ রাজবংশেরও পাঁরবারিক 
ইতিহাস রচিত হল । সমদ্রগুপ্তের মতো সম্রাট না হওয়া সত্বেও ছোট রাজাদের 
নয়ে প্রশাস্তকাব্য রাচত হতে লাগল । ছোট রাজাদের উল্লেখযোগা ণংশ পাঁরচয় 
তোব করার আগ্রহে প্রাচীন বড় রাজাদের সঙ্গে ছোট রাজাদের বংশের একটা 
সম্পর্ক কল্পনা করে নেওয়া হতে লাগল । বাব্যগাথা ও মহাকাবা ধরনের রচনা 

স্থানীয় গৌরবের প্রকাশ মাধাম হল । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_ পৃ্বীবাজরাসো? 

( যাঁদও বর্তমানে প্রচলিত রচনাটি মূল রচনা নয় )। 
কেন্দ্রীয় শাসনের পাঁরবর্তে এই যে নতুন রাজনৈতিক-অর্থনোতিক কাঠামো গড়ে 

উঠল, তাকে ব্যাপক অর্থে বলা যায়- সামন্ততন্ত্র ॥ প্রথমে উত্তর-ভারতে ও পরে 
দাক্ষণাত্যে এই নতুন পাঁরবর্তনের স্না হয়েছিল ৷ তবে পৃথিবীর অন্যান্য অণ্চলের 
সামন্ততস্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পার্থক্য ছিল বলে এই আখ্যা সম্পর্কে 
কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন । তাই, অনেক এীতিহাসিক এই কাঠামোকে “প্রা 
সামন্ততান্ক” বা 'সামন্ততন্ত্র ধণাচের' বলে বর্ণনা দয়েছেন। কিন্তু প্রত সতর্কতাব 
প্রয়োজন হয় না, যাঁদ আগেই বলে দেওয়া হয় যে, ভারতীয় সামন্ততণ্ত প্রধানত 
এক হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সামন্ততল্দতের চেয়ে ভিন্ন ধরনের । 

যেমন, কয়েক ধরনের ইয়োরোপীষ সামন্ততন্তরের মতো ভারতের অর্থনোতিক চুন্তর 
ওপর তেমন জোর দেওয়া হতো না। তবে এই পার্থক্য এমন কিছ; উল্লেখযোগ্য 
নয় যে, এই যুগের ভারতীয় পাঁরশ্থিতিকে সামন্ততন্ আখ্যা দিলে কিছু ভূল হবে। 

সামন্ততল্ত্ গড়ে ওঠার প্রাথামক শতগীল ভারতবর্ষে ছিল । রাজা তার কর্মচাব 
বা অন:গ্রহভাজনদের জামির খাজনা ভোগ করার অনুধাত দিয়েছিলেন । সপ্তম 
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শতাব্দীর পর থেকে বেতনের পারবে জাঁম দেওয়ার প্রথা শুরু হওয়ায় সামন্ত- 
তল্ধের পথ সুগম হয়ে ওঠে । শুদ্ধ চাষীরা মাঠে কাজ করত । উৎপন্ন ফসলের 
একটা 'নাঁদঘ্ট অংশ চাষীরা জাঁমর মালিককে দিয়ে দিত। মাগণকরা তাদের জমি 
চাষীদের দিয়েও দিতে পারত এবং পাঁরবর্তে নাঁদষ্ট পাঁরমাণ ফসলের অংশ পেত । 
শস্যের একটা অংশ পাঠাতে হতো রাজাকে । জাগর মালিককে রাজার প্রা তার 
আননগত্য স্বরূপ সামন্ততান্তিক করও দিতে হতো । এই চুত্তি ভঙ্গ করা গুর্তর 
অপরাধ হল । সামন্ত প্রভৃদের, আঁদস্ট হলে, রাজার সঙ্গে নিজেদের মেয়েদের 
বিয়েও দিতে হতো । তারা প্রভূর মুদ্রা বাবহার করতেন । কোনো সৌধ, শিলালাঁপ 
ইত্যাদি করতে হলে তার মধ্যে প্রভ্ রাজার নাম উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় ছিল । 

রাজার সঙ্গে সামন্তদের সম্পর্ক ছিল নকট, 'কন্তু সামন্তরা ছিলেন রাজার 
অধশীন। সম্পর্কের খ*টনাটি নির্ভর করত, ভাবে এই সম্পর্ক শুর? হয় তার ওপর । 
যুদ্ধে পরাজিত সামন্তদের নিজস্ব স্বাধননতা ছিল সামান্ই । আবার, ক্ষমতাশীল 
সামন্তরা নিজেদের ইচ্ছেমতো ভূমিদান করতে পারত ॥ এধরনের সামন্তদের অধীনে 
কিছু উপ-সামন্ত থাকত । এইভাবে ব্লমোচ্চ প্রেণীবভাগ্ সৃষ্টি হতো। গহপ্রষন্গের 
শেষাঁদকের একটি 'শলালাঁপতে এই ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। সামন্ততন্ত 
সম্পর্কে এটি হলো অন্যতম প্রাীন সাক্ষ্য । বলা হয়েছে__ গণ্প্ত সম্রাটের অধঈনস্ছ 

সামন্ত ছিলেন সংরাশ্চন্দ্র এবং তর অধীনে উপসামন্ত লেন মাতৃবিষ্ণু । পরবতঁ 
চালুক্যদের শিলা'লপিতে এ ধরনের ক্লমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অনেক উল্লেখ আছে । 
নিয়ামত খাজনা দেওয়া ও রাজার প্রয়োজনের জন্যে কু সংখ্যক সোনিকের 
ভরণপোষণ করা ছাড়াও সামন্তদের আরো কিছু দায়িত্ব ছিল । রাজার জন্মপিন 
এবং আরো কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে রাজসভায় হাঁজর থাকা সামন্তদের 
অবশ্য কর্তব্য ছল । ছোট সামন্তরা তাদের সম্পাত্তর পাঁরচালনার ব্যাপারে কোনো 
পাঁরবর্তন করতে চাইলে রাজার অনুমাঁত প্রয়োজন হতো । এর পারবে সামন্তরা 
নাজেদের পদমর্যাদা অনুসারে নানারকম উপাঁধ গ্রহণ করতে পারতেন ও নানা 
অন্ঞঠানের আয়োজন করতে পারতেন । যেমন, হাঁতর পিঠে চড়ে শোভাযাত্রা, 
[বিশেষ ধরনের পালক বা পণচ রকমের বাদ্যযন্মের সাহায্যে আগমনবার্তা ঘোষণা 
ইত্যাদ ॥ পদমর্যাদা অনুসারে উপাধও নানারকম হতো । ক্ষমতাশালী সামন্তরা 
“মহাসামন্ত' 'মহামগুলেশ্বর” ইত্যাঁদ উপাঁধ নিতেন, আর ছোট সামন্তদের উপাধি 
ছিল রাজা", “সামন্ত”, 'রাণক', ঠাকুর, “ভোস্তা” ইত্যাদি । এইসব উপাধির 
কোনো কোনোটি এসেছিল গ:প্তধূগের সময় থেকে । তবে, পরবতাঁ শতাব্দীগুুলিতেই 
এগযাঁলর অনুমোদন আরো যথাযথ হয়ে ওঠে । 

যুদ্ধের সময় সামন্তবা রাজাকে সৈনাসরবরাহ করতে বাধ্য হলেন । সামন্তপ্রথার 
এই সামারক দিকটা 'বাভন্ন রাজোর মধ্যে যদদ্ধাবগ্রহ বেড়ে যাবার ফলে বেশি 

পাঃরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল । কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৈন্য সরবরাহের পরিবর্তে রাজাকে 
প্রাতবছর 'শাঁদস্ট পারমাণ অর্থদানের ব্যবচ্ছা থাকলেও এটি কোনো সংপ্রচলিত 
রত ছিল না। রাজা -যহ্দ্ধ ঘোষণা করার পর সামন্তরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে 
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সৈনা ও অস্ত্র সরবরাহ করবেন, এই ছিল রীতি । শান্তর সময়ে রাজা িছাদন 
অন্তর সাঃন্ততান্ত্রক করের পারমাণ নিজে পর্যালোচনা করতেন ও এইভাবে নিজের 
প্রভুত্ব সম্পর্কে সামন্তদের সচেতন করে দিতেন । দুর্গ ইত্যাঁন সবসময় যুদ্ধের 
্রন্থাতিতে সৈন্য সাঁ্জত করে রাখা হতো, যাতে যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষায় অসীবধে 
নাহয়। এইসব কারণে সামারক দিকটা বোশ গঃরাত্বপূর্থ হয়ে ওঠায় রাজপ*ত 
গোম্ঠীগঞলর উত্থান হল । মোটামহ্ট ১০০০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে সামীরক 
প্রয়োজন বেড়ে গিয়োছল । আগের যুগের চেয়ে অনেক বেশ সংখ্যক রাজ- 
কর্মচারীদের ভূঁমদান করা শ.র« হল । আগের যুগের সামন্তর[ প্রধানত ছিল মূলত 
ধর্মের সঙ্গে সধশ্লষ্ট বৌদ্ধ বা ব্রাহ্ষণ সম্প্রদায়ভন্ত । জমির রাজস্ব ও সামারক 
দাঁয়ত্ব থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হতো । 

পঠথগতভাবে ভৃঁমদান বলতে কেবল ভূমির রাজস্থট্কুই দান করা বোঝাতো, 
ভীম নয় । রাজাকে রাজস্বের অংশ 'দতে অক্ষম হলে ওই জম রাজা বাজেয়াপ্ত 
করে নিতে পারতেন । গ্রহীতাদের জীবনকালের জন্যই ভূমিদান করা হতো এবং 
তার মৃত্যুর পর রাজা ইচ্ছে করলে ওই জীম অন্য কাউকে আবার, দান করতে 
পারতেন । কিন্তু বাস্তবে সাঃস্তরা প:রুষানুক্রমেই জাম ভোগ করতেন। দর্বল 
রাজাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা আরো বোশ ঘটত । এরকম ঘটনার কথাও জানা 
গেছে যেখানে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পারবার পশচ পুরুষ ধরে দান করা জাম ভোগ 
করে গেছে এবং পারবারের জ্যেক্ঠপত্র পণচ পুরুষ ধরেই রাজার মল্তীর পদলাভ 
করেছে । পং্রুষানবক্রমে ভোগদখল করলে শহধ্ জমির খাজনা নয়, জামর ওপরেও 
আঁধকার দা'ব করা অসম্ভব ছিল না। তবে একাজ ছিল বেআইনী । 

কোনো অণুলের রাজস্বের পাঁরমাণ সম্পর্কে ধারণা করার জন্যে দাঁক্ষিণাত্যে 
দশ) করে গ্রাম একসঙ্গে একক ধরা হতো এবং উত্তরাঞ্চলে, বিশেষত রাজপুত রাজ্য- 
গযালতে ১২ বা ১৬ গ্রামের একক ধরার প্রথা ছিল । পাল রাঙ্জাদের ভূমিরাজস্ব দান 
করার সময়ে একসঙ্গে ১০টি গ্রাম দেবার উল্লেখ পাওয়া গেছে ( দশগ্রামিকা )। 
প্রতীহারদের রাজত্বকালে একসঙ্গে ৮৪ট করে গ্রাম গণনা হতো । পরে এই ৮৪ 
গ্রামের সমাম্টকে একজন গোচ্ঠীপাঁতর ভূমির সাধোরণ পাঁরমাণ ধরে নেওয়া হয়। 
এই দশম শতাব্দীর শাসনব্যবস্থার থেকে কখনো কখনো পরবতপঁষ-গের রাজপুত- 
কুলের রাজ্যের স্চনা হয়োছল । অন্যান্য অঞ্চলে ১২াট গ্রাম নিয়েই একেকটি 
অণ্চল গাঠত হতো এবং সেগযীলকে একত্র করে ৮৪ গ্রামের এলাকা গঠন করতে 
কোনো অস:ীবধে ছিল না । 

গ্রামগীল উংপাদনের ব্যাপারে মোটামাটি স্বীনর্ভর ছিল ॥ বাড়াতি উৎপাদন করে 
ব্যবসা শুরু করার বিশেষ চেষ্টা দেখা যেত না। আঁতীরন্ত উৎপাদন করে চাষীর 
[বিশেষ লাভ ছিল না, কেননা বাড়াঁতি ফসল দেখে জমির মালিক বোশ অংশ দাবি 
করবে । বোঁশ উৎপাদনের কোনো উৎসাহ না থাকায় 'নম্নতম উৎপাদনকেই সবাই 
স্বাভাবিক মান বলে ধরে নিম্লেছিল। চাষীদের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল । কিন্ত 
সে কারণেও নিম্নতম প্রয়োজনাভীন্তক উৎপাদনই চাষীদের পক্ষে ভালো ছিল । 
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অনেক এীতহাসকের মতে, ভারতীয় কৃষকের অদৃষ্টবাদিতার মূলে আছে উৎপাদনে 
উৎসাহের অভাব । বরং ওইযগের বান্তব অর্থনোতিক প্রয়োজনেই এই মনোভাব 
দেখা দিয়োছিল । সাঁমত উৎপাদনের ফলে ব্যবসাবাণিজ্য কমে গেল ও মুদ্রার ব্যব- 
হারও কমে এলো । 'বাঁভন্ন অণ্চলে 'বাঁভন্ন ধরনের ওজন ও মাপ প্রচাঁলত থাকায় 
দুরে গিয়ে ব্যবসা করাও কাঁঠন হয়ে দাড়ালো । সামন্ত বা রাজার বাড়ীত সম্পদ 
কোনো বাবসা বা শল্পে নিরোঁজত হয়নি । এই অর্থব্যয় হাতো প্রাসাদ বা বিশাল 
মান্দর নির্মাণের জন্যে । ম্নীন্দরের জন্যে নানা লোক প্রচুর অর্থ দান করত। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত এই মনদ্দিরগহীলির বিপুল খরশ্বর্ষে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশী আক্মণকারীদের 
আগমন ঘটল । মৃত ধবংসের চেয়ে লুণ্ঠনই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল । সামন্ততন্তের 
বাভন্ন স্তরে উপ-সামন্তদের সংখ্যা বাড়ার সন্তাবনা থাকায় জামর ফসলের ভাগীদারের 
সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল । এর ফলে বোঁশ ক্ষাত হল কৃষক ও রাজার | মধ্যস্বত্ব- 
ভোগ্ীরাই উৎপন্ন ফসলের আধকাংশ ভাগ নিয়ে নিতে লাগল । খাজনা কমে যাওয়ায় 
রাজা তর সামন্তদের ওপরই বোঁশ নির্ভরশীল হয়ে পড়তে বাধ্য হলেন ৷ এসবের 
ফলে কৃষকদের ওপর খাজনা আদাবের জন্যে অত্যাচার বেড়ে গেল । মূল খজনার 
ওপর নানা খাজনা চাঁপয়ে মধাস্বত্বভোগদের চাহিদা মেটানো হতে লাগল ৷ এর 
আগের শতাব্দীগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার খাজনার একাংশ ব্যয় করত রাস্তাঘাট, 
সেচব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নাতির জন্যে । কিন্তু সামস্ততন্মে ভূমির খাজনা ছাড়াও অন্য 
কর বাঁসিয়ে অন্যান্য খরচ মেটানো হতো । 

মান্দর কর্তৃপক্৯ও আলাদা কর বসাতো । কারগরদের উৎপাদত দ্রবাগহীলর ওপরও 
নানারকম কর দিতে হতো । চৌহান হইাতহাস সম্পার্কত শিলালিপিতে সামস্ততাঁণ্তিক 
শাসনব্যবস্হার নানা ধরনের করের বিবরণ পাওয়া যায় । অন্যান্য সামন্ততাঁ্ত্িক 
রাজত্বেও ব্যবস্হা ছিল একই রকম । ভঁমর রাজস্ব ছিল খুব বোশ-__ কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংণও খাজনা 'হসেবে দিতে বাধ্য হতো । 
তবে খাজনার সাধারণ 'হসেব ছিল, ফসলের এক-ষম্ঠাংশ । খাজনা ছাড়াও কৃষককে 
বনামূল্যে শ্রমদান করতে হতো । উপ-সামন্তদের প্রাতিপাঁ্ত ক্রমশই বাড়াছল এবং তারা 
গ্রামের গোচারণ ভূমিও দখল করে 'নতে শুর করল । সাধারণ কৃষকের জীবনে 
কোনো আশার আলো ছল না। 

শাসনব্যবস্হার প্রয়োজনের দিক থেকে চার করলে দেখা যায়, সামন্ততান্ত্িক 
ব্যবস্হায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোনো আমলা তল্মের প্রয়োজন ছিল না । সামস্তরা 
কর আদায় করত, তা ছাড়া বিচারের দায়িত্বও নিতে পারত । কারণ, বিবাদ-বিসংবাদের 
ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতা প্রাতীণ্ঠিত করার মতো তারা যথেষ্ট শাস্তশালশ 'ছিল । সৃতরাং 
সামন্তদের শাসনতা"চ্ত্রক দায়ত্বভার 'ছিল। অন্যাঁদকে ব্রাহ্মণদের নতুন নতুন বসাত 
এলাকায় ভাঁমদান করা হতো এবং তারা সংস্কৃতাশ্রয়ী সংস্কীত ছাঁড়য়ে দেবার দায়ত্ব 
নিত। 

রাঞ্যের সমগ্র অণ্চলই যে সামন্তদের দখলে থাকত, তা নয়। রাজার প্রত্যক্ষ 
নয়ন্তরণে একটি বরাট এলাকা থাকত । শাসনকাজের সংবিধেরজন্যে রাজ্যকে কয়েকটি 
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প্রদেশে ভাগ করা হতো । প্রদেশগঠীলর মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম নিয়ে কয়েকটি 
এলাকা থাকত । একেকটি প্রদেশের মধ্যে রাজার নিজস্ব জাম ও সামন্তদের জাম-_ 
দুই-ই থাকত । রাজকর্মচারণী এবং সামন্তদের ক্ষমতা ও দাঁয়ত্বের নার্দচ্ট ভাগ ছিল । 
শাসনকাজে গ্রামের স্বাধীনতা স্বাভাবকভাবেই খর্ব হতো ভূস্বামীদের সুযোগ সযাৰধার 
ফলে | ভস্বামী ও গ্রামের শাসনাবভাগীয় কর্মচারশদ্রে সম্পর্ক সর্বত্র একই রকম ছিল 
না। একটি চৌহান গ্রামের কথা জানা যায়, যেখানে গ্রামের মান্দরের জন্যে নতুন 
করধার্ষের জন্যে গ্রাম-পাঁরষদের অনুমাতি নিতে হয়োছিল । সবরকম করধার্ষের সময়ই 
যে এরকম অনুমাঁত নেওয়া হতো, তা নয়। 

কোনো কোনো অঞ্চলে গ্রামপারষদ বজায় ছিল বটে, 'কন্ত্ব তাদের আগেকার 
স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আর ছিল না । সামন্তদের অধীনস্থ গ্রামগুলিতে গ্রামপারষদগহীল 
ক্লমশ বিল-প্ত হয়ে পড়েছিল । একটি গ্রামের কথা জানা যায়, যেখানে গ্রামের প্রাতাটি 
পাড়া থেকে প্রাতানাঁধ নিয়ে গ্রামপরিষদ গঠিত হতো । কিন্তু গ্রামপাঁরষদের নির্বাচনের 
আগে প্রার্খদের নাম সম্পকে গ্রামশাসক্রে মতামত দেবার আঁধকার 'ছিল । এইভাবে 
গ্রামপরষদ শাসনব্যবন্থার অনঃগত যল্নে পারণত হল । গ্রামপাঁরষদ থেকে অল্প 
কয়েকজনের একটি দলকে নিয়ে গঠিত হতো পণ্চকুল* সমিতি 1 এই সমিতিই রাজস্ব 
আদায়, ধমাঁয় ও ধর্মীনরপেক্ষ ভামদানের ববরণ, ব্যবসাবাধিজা এবং বিরোধে 
মধ্যস্থতার দায়ত্ব নিত । এই সাঁমাঁতগীলকে পরবতর্ী শতাব্দীগালির পণ্টায়েতের সঙ্গে 
তুলনা কর! যায়। 

আভজাত সম্প্রদায় ছিল সামন্তপ্রভূ ও ব্রাহ্মণদের নিয়েই । ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের 
উদ্দেশ্য 'ছিল পণ্য অর্জন ও সমাজে প্রাতিষ্ঠালাভ ॥ ব্রাহ্মণবাই রাজাদের জন্যে ধর্মীয় 
যজ্জ অনুহ্ঠান করত । রাজারা বিশ্বাস কবতেন ধে, এইসব যজ্জের আঁজত পণ্যের 
এক-ষষ্ঠাংশ তশদের ওপর বর্তাবে । একাদকে রাজা ব্রাহ্মণকে খাতির করে চলতেন ও 
অন্যাদকে ব্রাহ্গণরা কৃতজ্ঞতাস্বর্প রাজাদের গৌরববাদ্ধর জন্যে মিথ্যা বংশপাঁরিচয় 
রচণা করে দিতেন । 

যে সমস্ত পারবাব সামাঁরক ব্যাপারে কাতিত্ব দৌখয়োছিল, সামন্তরা আসত সেরকম 
প্ারবার থেকেই । রাজপুতরা যে তাদের ক্ষত্রিয়" মর্যাদার ওপর এত জোর দিত, তার 
উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের যোদ্ধা পাঁরবারের সন্তান বলে প্রসার করা । এই ভাবম্ঠত বজায় 
রাখার জন্যে তারা প্রায়ই যদুদ্ধবগ্রহে লিপ্ত হতো । যৃদ্ধের কারণ হিসেবে, ল্ণ্ঠটনের 
উদ্দেশ। ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যের কথাও বলা হতো । এইসব যোদ্ধাবা" নিজেদের মধ্যে 
নানারকম নিয়ম চালু করল । নিয়ম অনুযায়শ কোনো যোদ্ধা সম্পর্কে অন্য কেউ 
সামান্যতম অশ্রদ্ধাজনক মন্তব্য করলেও সেটা যদুদ্ধযান্নার কারণ হতে পারত । রাজ- 
নশীততে নতুন কিছু ধারণা জন্ম নিল । বলা হল, আন্তরাজ্য রাজনীতি “মগুল' অন্দ- 
সাবে চলবে, অর্থাৎ প্রাতবোশি রাজ্যগ্যাীলর মধ্যে অন্তত একট রাজাকে শক্রজ্ঞান করতে 
হবে । ক্রমশ যদদ্ধাবগ্রুহ একটি সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পারণত হল । যদদ্ধক্ষেত্ে মৃতুর 
গেষে সম্মানের ঘ১না আর কিছু হতে পারে না। সকলেই যেন যদ্ধযান্নার জন্যে 
ঈঞ্ন,খ হয়ে থাকত । চন্দেল্ল রাজ্যে মুত সোনিকদের পারবারের ভরণপোষণের জন্যে 
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গ্রামদান করা হতো । এইভাবে নতুন নতুন সৈনিক সংগ্রহও সহজ হয়ে উঠল | ছোট- 
বেলা থেকে বখরত্বের ধারণা মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো ॥ কেউ যহদ্ধ করতে ভয় পেলে 
তাকে 'বদ্রুপ করা হতো । মেয়েদেরও শেখানো হলো, যোদ্ধাপ:রুষকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা 
করা উচিত । স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের স্বামীর চিতায় আত্মীবসজন করার জন্যে 
প্রস্থুত থাকতে হতো | কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা বলপ্রয়োগে হলেও সতীদাহপ্রথা 
প্রচালত নিয়ম হয়ে দাড়ালো । 

আভিজাত্যের প্রধান শত ছিল ভূমির মালিকানা । ভ:মি ও বর্দই আঁভজাত সম্প্র- 
দায়কে সমাজের অন্যান্য অংশের চেয়ে পৃথক করে রেখোছিল এবং নেতৃত্ব অজণনে 
সাহায্য করোছল । জাম নিয়ে.বিবাদ কখনো কখনো কয়েক পুরুষ ধরে চলত এবং 
দুই পাঁরবারের বছ সদস্য নিহত হতো । রাজপূতদের মধ্যে গোষ্ঠী মনোভাব ছিল 
খুব প্রবল | অন্যান্য জাতিগোচ্ঠীর তুলনায় রাজপুতরা এ ব্যাপারে বোশ সচেতন 
ছিল। রক্তের সম্পর্ের আত্মীয়তার ওপর রাজপূতরা বোঁশ জোর দিত । 

আভজাতরা বড় বড় উপাঁধ বাবহার করতৈ ভালোবাসত | আগের যুগের সম্রাটের 
উপাধি ছিল 'মহারাজাধরাজ', কিন্তু এযনগের ক্ষুত্রতম রাজাও এই একই খেতাব গ্রহণ 
করতেন । খেতাবের সঙ্গে ছিল প্রশস্তিসূচক বড় বড় বাকারাজি । বড় রাজারা আবার 
এসবে সন্তুষ্ট না হয়ে নতুন নতুন উপাধি আবিষ্কার করেছিলেন । তৃতীয় পৃর্থীরাজের 
বাসনা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারতের অধাীশ্বর হওয়া | তান উপাঁধ নিলেন “ভারতেশ্বর? | 
দ্বাদশ শতাব্দীতে কনৌজের এক রাজার খেতাব ছিল-_ “পরম মাঁহমাণ্বিত, রাজার 

রাজা, সার্বভৌম শাসক, অশ্ব, হস্ত ও মানবজাতির রাজা এবং নিভূবনের অধাীশ্বর --1৮ 
রাজাদের বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষমতা বিচার করলে এ ধরনের খেতাব নিতান্তই বেমানান । 
রাজারা নিজেদের ক্পনাব জগতে বাস করতেন । সামান্য কাজকে বিরাট কী বলে 
বর্ণনা করা হতো । রাজসভায় তোষামোদ করাই স্বাভাবক রীত হয়ে উঠল । তবে 
বাঁদ্ধমান ন্বপাঁতরা আরো সন্দ্ম উপায়ে নিজেদের মাহিমা প্রচার করতেন । 

আভজাতরা নিজেরা শস্য উৎপাদনের কাজে হাত লাগাতো না, জমির খাজনাই 
ভোগ করত শুধু | রাঙ্গণদের পক্ষে চাষের কাঙ্গ করা শীনাষদ্ধ ছিল বলে তারাও 
অন্য চা্শ ঠীনয়োগ করত | বৌদ্ধ মঠগহীলরও জাম চাষ করত ভাগগাষীরা । চাষের 
কাঙ্জের দায়ত্ব ছিল প্রধানত শূদ্র সপ্প্রদায়তূত্ত চাষীদের ওপর । এইভাবে কৃষক- 
শ্রেণী সামন্ত প্রভৃদের অধীন হয়ে রইল এবং সমস্ত অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক 
ক্ষমতা চলে এলো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে | এযনগের এটিই 'ছিল বৈশিছ্ট্য । এর 
আগে ক্ষমতা উপভোগ করত 'বাভন্ন ধরনের মানুষ-- রাজকরচারী এবং ব্যবসায়ী 
ও কারিগরদের সমবায় সংঘ । গ্রামগীলর স্বীনর্ভরতার জন্যে অন্য গ্রামের সঙ্গে 
যোগাযোগ অপ্রয়োজনীয় ছিল । এর ফলেই ক্ষমতা চলে গেল অল্প কয়েকজনের 
হাতে । ফলে বিশেষীকরণ শুরু হয়ে গেল । কৃষকরা অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার 
কথাও আর ভাবতে পারত না। এইসব কারণে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর সামন্ত 
প্রভুদের নিয়ল্ণ আরো কড়া হয়ে উঠল । 

রাজার নিয়ল্প্রণ ক্ষমতা অনুসারে তার সঙ্গে সামন্তদের সম্পকের ভারসাম্য নির্ভর 
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করত ॥ তবে খাজনা ও সৈনা সরবরাত্হর জন্যে সামন্তদের ওপর নির্ভরশীল হলেও 
রাঙ্জারাই সাধারণত স্ামন্তদের নিয়ল্পণ করতেন । রাজ্জার সৌভাগাক্ুমে সাধারণত 
তশর 'দিকটাই হতো প্রবল, কারণ রাজার পেছনে ছিল রাজনোতক চিন্তাবদ, 
সাধারণত ব্রাহ্মণদের কূট পরামর্শ । ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল নিজেদের মঙ্গলের জন্যে 
আঁধছ্ঠিত শীস্তকে বজায় রাখতে সাহায্য করা । রাজার আধকতর সৌভাগা, প্রাচীন 
শাস্গ:লিতে ব্যাপক অথে” ধরলে তশর আঁধকারের সমর্থন পাওয়া যেত । যেমন, 
শাস্তে খুবই জোর দেওয়া হয়েছে এই রীতির ওপর যে রাজা রাজালাভ করবেন 
উত্তরাধকার সূত্রে । রাজা বংশপরম্পরায় স্বত£ঁসদ্ধভাবে রাজ্যলাভ করলে তাতে 
সামন্তদের হস্তক্ষেপ ভালোভাবে প্রাতরোধ করা যেত ; এ ব্যবস্থা না থাকলে এক 

রা্ার মৃত্যুর পর পরবত রাজার নিবাচনের সময় সামস্তেরা হস্তক্ষেপ করতে পারত, 
তাতে তাদের ক্ষমতারবদ্ধির সুযোগ হতো । এই কারণেই পালবংশের রাজা গোপাল 
যখন 'নর্বাচনের মধ্য 'দয়ে সিংহাসন লাভ করলেন, তা নিয়ে চাণুল্যের স্থৃষ্ট হয়োছল ॥ 
রাজাকে দেব-বংশোত্তুত বলেই ধরে নেওয়া হতো । রাজারও কর্তব্য ছিল ক্ষাঁনয়দের 
রক্ষা করা । এই 'নয়মানহসারেই সামন্তদের রাজার অধাীনস্হ বলে ধরা যায় । রাজার 
সঙ্গে প্রজাদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। সতরাং সামগপ্রভৃর কাছেই 
তাদের সমস্ত আনুগত্য ছিল । একারণেও সামন্তদের শাস্তবৃদ্ধ হাচ্ছল। এই নত্ন 
প্রবণতাকে বাধা দেবার জন্যে প্রজার প্রাত রাজার দায়ত্বের কথা বারবার প্রচার 
করা হতো । 

প্রাচীন শাস্তু থেকে যুগোপযোগী অংশ চিহুত করে নিয়ে তার যে ভাষ্য রাঁচত 
হতো, তার মধোই এযুগের রাজনৈতিক তত্ব রূপ পেয়োছল । এর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য ব্যাতিক্রম ছিল পাঁশ্চম-ভারতের এক জৈন ধমণধলম্বী রচীয়তা হেমচন্দ্ে 
( ১০৮৯--১১৭৩ খ্রীস্টাব্দ ) রচনা । জৈনধর্মের বিশঢদ্ধিকা মিতার প্রভাব হেমচন্দ্রের 
রাজনৈতিক 'চন্তাধারায় দেখা যায়৷ অবস্হার সঙ্গে মানিয়ে নেবার যে সাধারণ প্রবণতা 

ছিল, ত্বার সঙ্গে হেমচন্দ্রের চিন্তার কোনো মিল ছিল না। হেমচন্দের একটি বন্তব্য 
প্রচলিত ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 'বারোধী । তান বললেন, উপযদস্ত আইন 
প্রণয়ন করে সমাজের পাঁরবর্তন আনা সম্ভব । একথার তাৎপর্য হচ্ছে যে, প্রচালিত 

ব্যবস্হার কোনো কিছুই অলংঘনীর় নয় । 
এযুগের ধর্মশাস্ধীয় র5নাতেও দেখা যায় যে, প্রাচীন শাস্তের উদ-ধাত 'দিয়ে 

প্রচালত রীতকে সমর্থন করার চেষ্টা চলছে । এর ফলে প্রাচীন শ্[স্লের ব্যাখ্যার 
ওপর বোঁশ গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল । এরমধ্যে ছিল মন:রাঁচত 'ধর্মশাস্ম' । দশম 
শতাব্দীতে মেধাতাঁথ রাঁচত ব্যাখ্যা ও ন্রর়োদশ শতাব্দীতে কুল্ল:ক রাঁচত ব্যাখ্যা 
এযুগে বোঁশ জনাপ্রয় ছিল । প্রাচীন শাসনের সমথন আদায় করতে গিয়ে ওইযগের 
সমস্যা সম্পাঁকত বিষয়গুলির ওপর বোশ জোর দিয়ে মূলশাস্মও পুনালাখত হল । 
এইধুগের নানা রচনার মধ্যে আইন সম্পাঁকত রচনাগহীল এক উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । 

উত্তরাধিকারৈর সমস্যা ও জমির বিভাজনের নানা সমস্যা ( যেহেতু এইব:গে জমিই 
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ছিল ধনী পরিবারগৃলির প্রধান সম্পান্ত ) সমাধানের নানা চেম্টা হয়েছিল। 
পাঁরবারিক আইনের দুটি শাখা-__'দায়ভাগ' ও “মিতাক্ষরা"*« দেওয়ান আইনের 
মূলাভাত্ত ছিল। এমন কি, এই আইন বত“মানকালেও 'কিছদন আগে পযন্ত চালু 
ছিল । 'হন্দ্র একান্নবতাঁ পাঁরবারের সপাত্তর আঁধকার 'নয়ে এই আইনগৃঁলি রাঁচিত। 
ভূস্বামী পাঁরবারদের আধকাংশগহীলতেই একান্নবতঁ প্রথা প্রচালত ছিল । 

জামর মালিকানা সত্বেও অন্যান্য অর্থনোতিক কাজকমও বাদ যেত না। তবে, 
জার আয় বোশ নয়মিত ও 'নীশ্চত 'ছল বলে এটিকেই বোশ সম্মানজনক মনে 
করা হতো। অর্থনৈ?তক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জনো গ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্য কমে গেল এবং 
ফলে শহরগাঁলর উন্নতিও ব্যাহত হল । পদুরণো শহরগনাল 1৮*কে রইল, কিন্তু নতুন 
শহর পত্তন বিরল হয়ে পড়ল ৷ এইযূুগ সম্পর্ক বর্ণনা দিতে গিয়ে আরব ভ্গোল- 
ণবদরা চীনের সঙ্গে ভারতের তুলনা করে এখানকার শহরের সংখ্যাল্পতার কথা 
উল্লেখ করেছেন । ক্রমাগত যদদ্ধাবগ্রহের ফলেও বাঁণজোর অস্ীবধে হয়োছল । 
উপকূল অঞ্চলে অবশ্য নৌবাণজ্য ভালোভাবেই চলাছল-_ যেমন, গুজরাটে ও 
মালাবারে | এছাড়া, তাল উপকূলের বন্দরগুীল থেকে বৈদৌশক বাঁণজাও চলত 

উপকূল শহরগ:ীলির সর্ীদ্ধর একাঁটি কারণ ছিল বিদেশগ খ্যবসায়শদের রসাঁত- 
স্থাপন । তারাই ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য [নয়জ্তণ করত এন্ং পূর্ব- 
দকের বাণিজ্যেও তারা ধরে ধীরে অংশ 'নচ্ছিল | ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজো 
ভারতবীঁয় দালালদের হটিয়ে দেবার জন্যে আরব ব্যবসায়ীর নিজেরাই চাঁন ও দক্ষিণ- 
পূর্ব এীশয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল । আরব ভূগোলের মধ্যে ভারতের পাশ্চম 
উপক্লের বন্দরগহীলর উল্লেখ দেখা যায় ৷ যেমন, দেবল (সিন্ধু উপতাকায় ), কাস্বে, 
থানা, সোপারা ও কাউলম ( কুইলন )। সবগুলি বন্দরেই আরব জাহাজগহাল এসে 
থামত | বন্দর থেকে ভারতে উৎপন্ন পণ্াসামগ্রত, কিংবা আরো পুবাদিকের অঞ্চল 
থেকে ভারতীয় ব্যবপায়ীরা যেসব সামগ্রী নিয়ে আসত, সেগলি জাহাজে তুলে 
পশ্চিগী জগতে পাড় দিত আরবদের জাহাজগুলি । চীনের সঙ্গে মধা-এঁশিয়া 
মারফত উত্তর-ভারতখয় বাণিজ্য কমে এসেছিল, কারণ পারস্যদেশশয় ও আরব 
বাবসায়শরা তখন নিজেরাই মধ্য-এঁশয়ায় যেতে পারত । ন্য়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল 
আরুমণের পর ভারত ও মধ্য-এঁশিয়ার সংযোগ 'বাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং এই বাঁণজোর 
পাঁরসমাপ্তি ঘটে । 

দেশের মধ্যে ব্যবসা খুব কমে গেলেও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়ান, যেটুকু নাহলে 
চলে না সেটুকু ছিল | কারগররা শহরে ও গ্রামে কাজ করত । তবে শহরেই কারগর- 
দের সংঘগীল বোশ স্বীকীত পেত বলে গ্রামের চেয়ে শহরেই বোঁশ কারিগরের বাস 
ছিল । কিন্তু সমবায় সংঘগণ্ীল শহরে আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। প্রকৃত 

* ছুটি শাখাতেই অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে পরিবারের পুকষ সদস্যদের যৌথ সম্পত্তির অধিকার 
নিয়ে আলোচনা কর হয়েছে। 'দায়ভাগ' মতে, কেবল পিতার মৃত্যুর পরই পুত্রর! পিতার সম্পত্তিতে 
অধিকার দাবি করতে পারে । আর 'মিতাক্ষর]' মতে, পিতার জীবনকালের মধ্যেই পুত্র! সম্পত্তির 
অধিকার দাবি করতে পারে। ছুই মতানুযায়ীই সম্পত্তিতে পিতার অধিকার অবাধ নয়। 
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ক্ষমতা ক্লমশ জাঁমর মালকদের হাতে চলে আসাঁছল । এরা শহরের কারগরদের 
কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখত, কেননা সংঘগহীলর রগাীতমতো নিজস্ব স্বাধীনতা ছিল । 
ওই যুগের সবচেয়ে শান্তশালী সমবায় সংঘগযলি দেখা গেছে দাঁক্ষণ-ভারতে | 

পূরব-ভাবতে শ্হরের সম্বীদ্ধ অব্যাহত ছিল দুটি কারণে । দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ 
শতাব্দীতে দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে শহরে যথেষ্ট কর্মব্যস্ততা 
চলত | এছাড়া, নিয়ামত ব্যবসার ফলে টাকা-পয়সার লেনদেনও ভালোই চলত । সেন 
রাজাদের আমলে জমির নগদ খাজনা আদায়ের রাত প্রচালিত হয় । মহ্দ্রানিরভর 
অর্থনশীতর পুনঃপ্রুবতণনের ফলে এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সপ্তাবনা উন্নততর হওয়ায় 
( যাঁদও উদ্বৃত্তের পাঁরমাণ সীমিতই হিল ) নগরগীল আরো একবার বাবসা ও 
বণ্টনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পেরেছিল । তবে, যথার্থ বাণাঞ্যক অথন্নীতিতে যে 

1নয়ামত ও 'নরভরযোগা লাভের সম্ভাবনা থাকে, এই অথনসীতিতে তা ছিল না। কারণ 
প্রায়শই দেখা যায় যে, গযৃপ্তব;গের তুলনায় এযুগের মযদ্রাগুলি নিকৃষ্ট ধাততদ্বারা 

নামত হয়েছিল । স্বর্ণমনূদ্রাগহীল গপপ্তধগের মুদ্রার তুলনায় অনেক সময় অন্তত 
শতকরা ৫০ ভাগ খাদমেশানো ছিল । 

ব্যবসায় বুঁত্তর মধ্যে একমান্র মহাজন" কারবার এযুগে বেশ সম্বদ্ধ হয়ে উঠেছিল । 
সাধারণ 5 শতকরা ৯৫ হারে সংদ নেওয়া হলেও শৌহানদের সময়ে ৩০ ও রাম্ট্রকুটদের 
সময়ে ২৫ হারেও সনদ প্রচলিত ছিল । মনে হয়; ব্যবসার অবনাত ও অব অভাবের 

দরুণ সুদের হার চড়া হয়েছিল । সুদের হারের ব্যাপারে বর্ণসটেতনতা এয্গে 
স্বাভাবুক নিয়ম হয়ে উঠল । ব্রাহ্গণরা যেখানে শতকরা ২ হারে সদ 'দিত, শূদ্রদের 
দিতে হতো ৫ বা আরো বেশি । সুদের চড়া হারের জনা কৃষকরা কিছুতেই খণমনক্ক 
হতে পারত না । সেজন্যে স্থান পাঁরবতনিও তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল । 

গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মের 'বশেষীকরণ শুরু হওয়ায় নতুন নতুন উপবর্ণের 
সংখ্যা বুদ্ধ হল । এর ফলে সম্পূর্ণভাবে গ্রানের উন্নাত না হযে বর্ণ ও উপবর্ণরা 
প্রত্যেকে পৃথকভাবে নিজেদের গোম্পীর নিজস্ব সংগঠনে আবদ্ধ রইল ॥ বর্ণাভাত্তক 
সংগঠনগ;্লির আস্তিত্বের ফলে রাজনোৌতক আনুগত্য আরো কমে আসাঁছল। পরবর্তী 
শতাব্দীগুলিতে বর্ণাবভাগ আরো কঠোর হয়ে ওঠে এবং প্রাতি বর্ণের জন্যে পৃথক 
পণ্সায়েত এবং 'বিচারসভা গড়ে উঠে। 

ব্লাহ্ধণ-লাঁখত আকরগ্রন্থগ্ীলতে “জাতি, কাঠামোয় পাঁরবর্তনের উল্লেখ পাওয়া 
যায় । ব্রা্মণরা এইষগে বর্ণীবভেদের সমর্থনে প্রাচীন শাস্বের নানা উদধৃতির সাহায্য 
নত । তত্্গতভাবেও বর্ণভেদ আরো কঠোর হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মণরা সমাজের বাঁক 
অংণ থেকে মারো দূরে সরে আসে । ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ীদের ক্ষমতার দ্বন্দে ব্রাহ্মণরা 
জাঁশর মাঁলক হিসেবে রাজনোঁতক ক্ষমতার তাঁধকারণ হয়ে ব্যবসায়ীদের প্রাতপান্ত 
খব করে দেয় । ব্যবসায়ীদের দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও দুর্বল হয়ে পড়ল । 
বৌদ্ধরা ব্যবসায়ীদের আঁথক সাহাযোর ওপর 'নর্ভরশীল ছিল | একমান্র পূর্ব-ভারতেই 
রাজকীয় সমর্থনের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম পুরণো প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল । 
এইভাবে রাহ্মণদের প্রধান ধর্মীয় প্রাতদ্বন্বীরাও দূর্বল হয়ে পড়ল । ব্রাহ্মণরা গানজেদের 



আণ্িলক রাজ্যগু'লিতে সামন্ততন্ত | ১৮৯ 

উচ্চবর্ণের অহংকারে নিম্নবর্ণের মানুষের সংস্পর্শ পরিহার করে চলত ॥ এমনাক 
কোনো চগালের ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চন্ত করতে হতো । এইভাবে শুদ্রু ও 
অস্পৃশাদের মর্ধাদাও কমে গেল | এমনাকি, কোনো উচ্চতর বর্ণও যা ব্রাহ্মণাঁবরোধশ 
হতো, তাদেরও ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্য করে রাখত ॥ 

ব্রাহ্মণরা নিয়মাবাঁধ বেঁধে দিলেও বৈশ্য ও ক্ষান্ধয় বর্ণের লোকেরা বপ্রথা এত 
কঠিনভাবে মেনে চলত না। 'বাভন্ন বর্ণের 'মশ্রণেও নু কিছু উপবর্ণ গড়ে উঠে- 
ছিল । এরমধ্যে ক।য়স্থরা শাসনব্যবস্থায় করাপকের কাজ করত | দাঁললপন্র লেখা ও 
নানা বিষয়ের 'ববরণ লেখার দা'য়ত্ব এদের ওপর ছিল । একাদশ শতাব্ণীতে এদের 
একটি উপবর্ণ হিসেবে গণ্য করা হতো এবং এদের আদিবর্ঁ নিয়ে কিছুটা বিতর্কের 
সৃষ্টি হয় । অনেকের মতে এরা আগে ক্ষন্রিয় বর্ণততৃত্ত ছিল । আবার অনেকের মতে, 

এরা ব্রাহ্ষণ ও শৃদ্রের মিশ্রণ থেকে উদ্ভুত । মনে হয়, মিশ্র বর্ণের ধারণা সৃম্টি হয়েছিল 
অন্য কারণে, - বর্ণীবভেদের হিসেবে কারচ্ছদের স্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই এইকথা 
বলা হয়োছল । যাই হোক, রাজসভার সঙ্গে নিকট সম্পর্কের ফলে কায়স্থরাও ভূঁম- 
দানের সহবধে পায় ও জমির মাধিলকও হয়ে ওঠে । 

অস্দ্রোপচার, 1চাকিৎসা বা অঞ্কশাস্রের যারা চচণ করত, তাদের নিয়ে পৃথক পৃথক 
উপবর্ণ গড়ে উঠল ॥ ব্রাহ্মণদের রচনায় কিন্তু এই ধরণের কাজকর্মকে আকুমণ করে 
লেখা হয়েছে । হাতের কাজকে রাক্ষণরা সম্মান দিত না। মেধাতাথ হাতের কাজকে 
নিচু পেশা বলে ধরেছেন ৷ মনুর রচনায় বলা হয়েছে, যন্নপাতি নিয়ে কাজকর্ম লঘু 
ধরনের পাপ। এই ধরণের কাজকর্মের মধ্যে ছিল সেতুনির্মাণ ও নদশর বাধ নিমণাণ । 
বোধহয় ব্রা্মণরা বংঝেছিল, যান্ন্িক বিদ্যায় পারদাঁশিতা একটা গরৃত্বপূর্ণ নৈপুণ্য। 

কয়েকটি উপবর্ণ দাঁব করে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে উচ্চবর্ণ জাত, কিনব অথনোতিক 
প্রয়োজনে তাদের পেশার পাঁররর্তন ঘটেছে । উত্তর-ভারতের ক্ষন্রী উপব্ণভূপ্ত লোবরা 
এখনো দাবি করে যে, তারা ক্ষান্রয় বর্ণজাত । কিন্তু ব্যবসা-বাণিজা শুরু করায় বর্ণের 
অন্যানা লোকরা আপাঁত্ত তোলে ও তারা ক্রমশ বৈশ্যবর্ণভযুন্ত হয়ে পড়ে । এছাড়াও 
গুর্জর জাঠ ও আহাীর গোষ্ঠীর লেকও নিজেদের প্রকৃত ক্ষান্রয় বলে দাবি করে! 
বর্ণপ্রথার গোড়া থেকেই উপবর্ণ সৃষ্টি শুরু হয়েছিল । কিন্তু প্রাচীন কাষাভাত্তক 
সমাজে উপবর্ণ গড়ে উঠতে দোর হতো । পরের যুগে বাণিজ্যের অগ্রগাত ও জনগণের 
মধ্যে স্থান পারবত“নের প্রবণতার ফলে উপবর্ণ সৃদ্টি হতে দোর হতো না। চারাঁট 
প্রধান বর্ণ “ঠকই বজায় ছিল এবং তাদের অধীনেই 'বাভিল্ন উপবর্ণের উদ্ভব হচ্ছিল । 
চতুবর্্ণের কাঠামোর মধোই বিভিন্ন 'জাত'র পারস্পরিক সম্পর্ক নিধণরিত হতো । 
তবে, এই তাত্বক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জসা রেখেও এই পারস্পারক সম্পর্ক স্থানীয় 
পাঁরাস্ছিতি ও প্রয়োজন অনুযায়শ পাঁরবাঁতিত হতো ।% 

সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বণ“সংগঠনের নিকট সম্পর্ক ছিল । ব্রাহ্মণদের শিক্ষা- 
* আশ্চর্যের বিষয, বিদেশীদের রচনার মধ্যে চারটির পবিবর্তে সাতটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

চারটি প্রধান বর্ণ ও তিনটি উপবর্ণ যোগ করে সাতাট বর্ণের হিসেব দেওয়1 হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব 
লেখক আল-ইদ্রিসি সাতাঁট বর্ণের তালিকা দিয়েছেন অভিজাত, ব্রাহ্মণ, সৈনিক, কৃষক, কার্রিগব, 
সংগীতশিল্পী ও প্রমোদশিল্পী। মেগাশ্থেনিসের বিবরণের চেয়েও এই বিবরণ বেণি বিভ্রাস্তিকর। 
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কেন্দ্র সংস্কৃত ভাষাভীত্তক শিক্ষা প্রধানত ধর্ম সম্পাঁকত আলোচনায় পর্যবাঁসত 
হয়েছিল । রাজকীয় সমর্থন ও সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনগহলি তাত্বকভাবে উপযনন্ত ছিল 
[তন উচ্চবর্ণের কাছে । 'কন্তু কার্যত ক্রমশ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণের ছান্রই 
1শকা কেন্দ্রগীলতে প্রবেশাধিকার পাচ্ছিল না। 

আঁধকাংশ বড় গ্রামেই শিক্ষায়তনগহীল মন্দিরের সঙ্গে হস্ত ছিল । উচ্চশিক্ষার 
কেন্দুগ্াল দানের অর্থ থেকে সাহায্য পেত । এ ছাড়া, উন্তর-ভারতের প্রায় সমস্ত 
তীর্থস্হানে শৈব বা বৈষবদের যে সব শিক্ষাকেন্দ্রু ছিল, সেগহীলতেও নানা মানুষ 
দান করত । পুরনো শাস্তের ওপর বোশি গররুত্বদান ও ব্রা্গণযবাদের প্রভাবের ফলে 
শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন মতামতেরই পুনরাবৃত্ত হয়ে উঠল । প্রচলিত মতকে প্রশ্ন 
করে বা আলোচনার সাহায্যে আরো জ্ঞানচচশর কোনো পারবেশ ছিল না। যেটুকু 
ভন্বমতের চচণ 'ছিল তার প্রভাব এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যার দ্বারা সম্পূর্ণ চিন্তা- 
ভাবনার পাঁরবত'ন ঘটানো চলে । কাঁরগাঁর ও বৈজ্ঞানক শিক্ষার প্রাত অবহেলাও 
এই মনোভাবের অবশান্তাবী ফল ছিল । 

অন্রাঙ্মণরা আগের মতোই সগবায় সংঘে বা কারিগরদের কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে 
কিছু কিছু শিক্ষালাভ করতে পারত | বৌদ্ধ মঠগদালতে ঈশ্বরতত্ব 'ভিন্ন অন্য ধরনের 
1শ কারও কিছুটা সুযোগ ছিল এবং কয়েকজন অভারতীয় পাগুতের উপাঁস্হতির ফলে 
খানকটা উদার আবহাওয়া.বিরাঙ্জ করত । তবে, ক্লমশ বৌদ্ধ মঠগ্ীল কেবল বৌদ্ধ- 
শাসন চ্চারই কেন্দ রূপান্তারত হচ্ছিল । পূর্ব-ভারতে এরকম কয়েকটি মঠ 'ছিল এবং 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে নালন্দা । তুকাঁরা নালন্দা ধবংস করে দেবার পর 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধশাঙ্ত্র চর্চার পারসমাঁপি হল । জৈন শিক্ষাকেন্দ্ুগীল অনেকটা বৌদ্ধ 
ধরনেরই ছিল । পশ্চম-ভারতের সৌরাষ্ট্র, গ?জরাট, রাজস্হান ও মহাঁশূরের শ্রবণ- 
বেলগোলায় ব্যবসায়শ সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনধর্মের প্রভাব ছিল এবং জৈন শিক্ষা 
কেন্দ্ুগীলও এইসব অণ্চলেই অবাঁস্হত ছিল । 

ব্রাহ্গণ্য শিক্ষায় ধর্মতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো । এতে ব্রাঙ্গণদের উদ্দেশ্য 
সদ্ধ হলেও জ্ঞানচর্চার এীতহ্য তাতে সীমিত হয়ে গিয়েছিল । উপরন্তু শিক্ষার মাধ্যন 
ছিল সংস্কৃত এবং সাধারণ কথোপকথনে সংস্কৃত ভাষার কোনো ব্যবহার ছিল না। 
এর ফলে ব্দাদ্ধবৃত্তি একটা ছোট গাঁগুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল । নতঃন চিন্তাবকাশ 
বুৰ হয়ে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদ ক্রমশ জীবন থেকে বিাচ্ছন্ন হয়ে পড়াছল । নত 
আগ্ালক ভাষাগহালর জনাপ্রয়তা বাড়াছিল এবং সাধারণ মানুষের ভাবের আদান- 
প্রনান এতেই হতো । কারগার শিক্ষাকে হেয় করে দেওয়ার ফলে 'শিক্ষাব্যবস্হা 
'দ্বধাবিভন্ত হয়-_- যাতে শাস্বীয় শিক্ষা ও কাঁরগাঁর শিক্ষা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
এই যুগের বৈজ্ঞানিক র5না প্রকৃতপক্ষে আগের যগের রচনারই বিস্তারিত আলো- 
চনামান্র, যেমন-_ চরক ও সংশ্রতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তক ॥ অথবা ঞরঠাথগত 
জ্ঞানের বিশ্লেষণ হতো, যাতে আভজ্ঞতালন জ্ঞানের কোনো স্হান ছিল না । পরীক্ষা- 
নিরশক্ষা যেখানে হয়েছে, সেখানে ফলও পাওয়া গেছে । যেমন, চিকিৎসায় লোহা 
ও পারদের ব্যবহার ॥ জ্যোতাবদ্যাকে তখন জ্যোতিষ বিদ্যারই শাখা হিসেবে গণ্য 
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করা হতো । এই যুগের অক্কশাস্ে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল বগজগাঁণত । 
সংস্কৃত ভাষায় যেসব সাহিতাচচা হচ্ছিল, তাও প্রধানত প্রাচীন রচনাগ্ীলরই 

অনুকরণ ॥ কাব্য বা রোমাণ্টিক গদ্ারচনার মূল উপাদান ছিল পুরাণ ও মহাকাবা- 
গুলির নানা কাহিনী । এর ফলে বর্ণনার চেয়ে ভাষার অলংকরণের ওপরই বেশি 
গদুরুত্ব দেওয়া হতো । ছন্দশাস্ত ও কাবারচনার নানান খ+টিনা 1নয়ে আলোচনা 
চলত । রাজসভায় সংস্কৃত লেখক ও কাঁবদের সমাদর ছিল । মনে করা ঢা হতো, এই- 
ভাবেই রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি হবে। 

গদ্য কাহনীগহীল তুলনায় কম কীন্রিম ছিল । প্রাচীন কাঁহনণ অবলম্বনে রোর্মান্টিক 
ভাঁঙ্গতে এগযীল রাঁচত হতো । এর একটি ব্যাতক্রমাঁছল সোমদেবের 'কথাসারৎসাগর'। 
এটি একাদশ শতাব্দীতে পদ্যরচনার ভীঁঙ্গতেই 'লাখত হয়োছল এবং এখনো আঁট 
সমান জনাপ্রয় ৷ 

গদ্য রোমান্স রচনা রীতির বিবর্তন ও ক্রমবর্ধমান আণ্াীলক আনুগত্যের মালিত 
ফল হল এ্রীতহাঁসক বিবরণ এবং এগদাল ওইযুগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল । 
গদা বা পদ দই ভাঙ্গতেই বিবরণ রচিত হতো যদিও গদারচনাই ছিল বেশি । 
এগহীলর মধ্যে পদ্মগহপ্ রচিত মালোয়ার রাজার জাীবনকাছিনী বা বিলহনের 
চালক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদত্যের জাঁবনী “ক্রমাঙ্কদেব চাঁরত” ছিল উল্লেখযোগ্য । 
এছাড়া, আণঁলিক বিবরণ সংবাঁলত রচনা ছিল কলহনের 'রাজতরঙ্গিন”' ৷ তাছাড়া, 
এীতহাণসক ব্যন্তদের উল্লেখ করে অন্য ধরনের রচনার মধ্যে হেমচন্দ্র রাঁচিত 
'পাঁরাশহ্ট পর্বণ*+এর নাম করা যায়। 

রাজসভার সঙ্গে সধশ্লষ্ট হলেও নাটকের মধে; আগেকার যৃগের নাটকের কিছু 
কিছু গুণ অবাশ্ট ছিল । িশাখদত্ত মৌর্যযনগের রাজনোতক ষড়যন্তুকে কেন্দ্র করে 
ম.দ্রারাক্ষপ” নাটক লিখেছিলেন । এরপর ভবমুতি রচিত নাটকগ্াীলতে কোমলতা 
ও প্রচ্ছন্ন নাটকীয়তার পাঁরচয় পাওয়া যায় । পরবতাঁষ্গের নাট্রকার- মুরারি, 
হঞ্তিমল্ল, রাজশেখর ও ক্ষেমেশ্বর রচিত নাটকগলি মণ্ে আভনয়ের চেয়ে পাঠ 
করার জন্যেই আঁধক উপযোগশ । 

ধলাঁরক বা গাঁতিধমাঁ কাঁবতা এষুগে অনেক লেখা হয়েছিল। পূর্বোন্ত রচনাগগলর 
চেয়ে এই কবিতা অনেক ব্যান্তগত ও অন্তরঙ্গ সুরে লেখা । এযগের আরেকটা 
বোঁশম্টা হল শৃঙ্গার রসাত্মক কাঁবতা, যার উদাহরণ পাওয়া যায় ভর্তৃহ'রির এক 
ম্তবকের রচনাগীলতে । রাধা ও কৃষের প্রণয়লীলা ভান্ত-আন্দোলনের প্রতীক 
?হসেবে ব্যবহৃত হতো । শৃঙ্গার রসাত্মক কাঁবতা বোধ হয় প্রধানত এইভাবে ধমের 
অজুহাতে লেখা শুরু হয় । দ্বাদশ শতাব্দীতে রাঁচত জয়দেবের গাঁতগোবিন্দ রাধা 
ও কৃষ্ণের প্রেমের স্বচ্ছন্দ আবেগময় আবিস্মরণীয় বর্ণনা আছে । গণতগোবিন্দের 
1পারক ভাষার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়জ লাস আছে, তা পরবতাধুগের সাহত্যে বিরল । 
অন্যেরা, যেমন গোবর্ধন বা কাঁচ ?বলহন ( চৌরপণ্া1শকা ) কাঁবতায় সোজাসহাজ 
আদরসের অবতারণা করেছেন- কোনো ধমাঁয় প্রতীকের দোহাই না দিয়ে । 

শঙ্গাররস ও দেহতক্কে উপজীব্য করে কাব্য ছাড়া ভাস্কর্ষও রাঁচত হল। 



১৯২ / ভারতবর্ষের ইতিহাস 

তাণ্তিক পৃজাপন্ধীততেও এই একই প্রবণতা দেখা গেল। এইযুগের ভারতে নৌতক 
অবনাত সম্পর্কে নানাকথা নানাজনে বলেছেন । কিন্তু তা সত্বেও সৌন্দর্যবোধ 
ও স্ক্ অনুভুতির পাঁরচয়ও কিছু কম পাওয়া যায়ান । উদাহরণ হল-_গবতগোবিন্দ 
বা খাগ্জুরাহের মান্দরগান্রের ভাস্কর্ষ । বলা হয়, যেকোনো সংস্কৃতির অবক্ষয়ের 
লক্ষণ হল নরনারীবৰ দোঁহক সম্পর্ক নিয়ে অতিরিস্ত আগ্রহ । কিন্তু একথা সম্পূর্ণ 
সত্যি নয়। সংস্কীতি বিবর্তনের অন্যান্য যুগেও এই ধরনের আগ্রহের নিদর্শন 
আছে, যঁদও তার প্রকাশের ভাঙক্গ সবসময় এক নয় । 

অবাধ উচ্ছলতার যুগ ছিল সেটা । বৌদ্ধধর্মের কঠোর নশীতিবাদে সুখ ও পাপ- 
বোধকে সম্পর্কিত বলে ধরা হতো । বৌদ্ধধমে“র প্রভাব কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 

সাহিতো, শিজ্পেও ভাস্বর্ষে নরনারাঁর ধৌহক স্পক' গোজাসজ বাণত হতে শুবু 
করল । সামন্তপ্রথায় পুরুষের শোর্ধবীর্যধকে প্রাধান্য দেবার পর থেকে নারশ- 
পুরুষের মেলামেশা কমে গিয়ে সমাজের উচ্চন্তরে এক ধরনের পর্দাপ্রথা প্রচলন 
হয়েছিল । এর পরোক্ষ ফল হল গ্মীপবরুষের সামান্যতম সম্পক নিয়ে রোমা্টিকতার 
আ।তশ্য্য । অনৃবূগ পারাস্থিতি ওন্যান্য সভ্যতাতেও দেখা যায়। কিন্তু আধকাংশ 
ক্ষেতে বাসনা ও কামনাকে অন্যভাবে রূপান্তুরত করা হতো । ভারতবর্ষে তার 
অবাধ প্রকাশের স্বাধীনতা দেখা যায়। হয়তো অস্বাভাবক সামাজিক প্রথার 
বনুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার এটাই ছিল একটা উপায় । অনেকে ভারতায় সংস্কাতর 

যৌন প্রতীকগনীলকে আধ্যাত্মকতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে চেম্টা করেন, 'কন্তবু এই- 
যুগের কাঁবতা ও শিল্পের পঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। 

সংস্কৃতভাষাব নানা অস,বিধে সর্তেও এই ভাষাতেই রাজসভায় সাহিত্য রচিত 
হাচ্ছল । উত্তর-ভারতের আগ লিক ভাষাগুুলি তখনো যথেষ্ঠ উন্নত হয়ে ওঠোন ॥ 
পাঁলভাষাতে কেবল ।কদ্ু বৌদ্ধধমীয়ি বিবরণ, ব্যাখ্যা, ব্যাকবণ, আইনবিষয়ক রচনা 
পাওয়া যায় । সংস্কৃত ও নতুন ভাষাগুলির মধ্যে পড়ে প্রাকৃত ভাষারও উন্নত বুদ্ধ 
হয়ে গিয়োছল । জৈনদের ধরাঁয়তাধ আগে ছিল প্রাকৃত। কিন্তু তারাও এবার 
সংস্কৃতভাবা ব্যবহারের পক্ষপাতি হয়ে উঠল । প্রাকৃতভাষায় সংস্কৃত আলংকা'রিক 
ভাঙ্গর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতভাষার প্রাচীন পরম্পরায় শেষ উল্লেখযোগ্য 
সাহিতাবচনা হল- কনোজের রাজা যশোবর্মনের জীবনী অবলম্বনে বাকপাত রচিত 
“গোঁড়বধ? | 

ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে প্রাকৃতভাষার একটা বিশেষ গুর্ত্ব আছে । প্রাকৃত 
থেকে অপদ্রংশ ও তারপর শ্ছানীয় ভাষার ক্রমাববতন ঘটেছিল । অপদ্রংশ ছিল 
প্রাকৃতের বিকৃত সংস্করণ ॥ সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম অণ্চল থেকে যেসব মানুষ হুণ 
আক্রমণের পর মধ্য ও পাশ্চম-ভারতায় অণ্ুলে ছড়িয়ে পড়ে, তারাই অপতভ্রংশ ভাষার 
জল্মদাতা । জৈনদের ব্যবহৃত প্রাকৃতভাষার ওপর অপন্রংশের বেশ প্রভাব পড়োছল 
এবং এখানে প্রাচীন থেকে নতুন ভাষার রূপান্তর বেশ বোঝা যায়, বিশেরত জেন 
মহারাম্দ্রশ ও গুজরার্টীতে । 

মহারাচ্ট্রের ভীন্ত-আন্দোলনের মাধ্যমে মারাঠীভাষার উন্নীত হয়, কারণ সাধসন্তদের 



আণ্ঝলিক রাজ্যগীলতে সামন্ততম্্র ! ১৯ 

ব্যবহৃত ভাষা ছিল এটাই । আধ্যানক সৌরামষ্ট্র অণ্ুলে গুজরাট ভাষার প্রচলন 
ছিল জৈন সাধুরা এই ভাষাকে উৎসাহ দেন । তাছাড়া, রামলালা ন্বৃত্যের সঙ্গে 
যে কাব্য রচিত হয়েছিল তাও ছিল গজরাটী ভাষাতেই । বাংপা, অসমীয়া, 
ওঁড়য়া এবং হারের আগ্ালক ভাষাগ্ঁল ( ভোজপুরশ, মোথিলীী ও মাগধশী ) মগ্গধ 
অণ্টলে কাথত প্রাকৃতভাষা থেকেই এসেছে । নতুন ভাষাগহীলর উন্নতির ব্যাপারে 
নতুন ধমাঁয় গোজ্ঠীগ্ালর দান আছে । কারণ, এরা সাধারণ লোকের ভাষার 
মাধ্যমেই ধর্মপ্রচার করতে চেম্টা করছিল । 

আগ্ালক রীতি ও বৈচিন্র্য প্রকাশ পেতে শবরু করোছিল নানানুপে । ভাস্কর্য ও 
স্থাপত্যেও এই নৈশিষ্টোর পিঠ পাওয়া যার । এইযুগের সান্দরগলিতে ক্লাসি- 
ক্যাল শৈলণীর স্হানে নতুন রীতির প্রকাশ দেখা যায় । উত্তর-ভারতের তিনটি অঞ্থলে 
এযুগের বৃহৎ মন্দিরগঠীলি এখনো দেখা যায় £ পাশ্চম-ভারতের রাজস্হান ও গুজরাটে, 
মধ্য-ভারতের ব:ন্দেলখণ্ডে এবং পূর্ব-ভারতের উীঁড়ফ্যায়। সব মদ্দিরগুলির মূল 
স্হাপত্যে উত্তর-ভারতের 'নাগর* রীতির ছাপ আছে। কিন্তু আণ্টলিক বোশঙ্্র 
পরিচয়ও কম নেই । এই 'নাগর' রাঁতির মান্দর ছিল বর্গকাতি । কিন্তু বর্গের চারটি 
বাহুর মধ্যভাগ্ থেকে কিছু অংশ বোরয়ে থাকায় সমগ্র মান্দরাট হ্রুশের আকাত পেত । 
কেন্দ্রীয় 'শিখরটি হতো স:উচ্চ, দুদিক থেকে ঈষৎ বেঁকে ওপরে উঠে যেত । 

পাশ্চম-ভারতের মন্দিরশৈলীর উদাহরণ দেখা যায় শ্বেঙপাথরে নিমিত আব* 
পাহাড়ের জৈন মান্দরগলিতে | মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্ষের প্রাচুর্য থাকলেও ভ।সন্্য 

এখানে স্হাপত্যের অধীন ॥ 
বৃন্দেলখন্দ অণ্চলের মন্দিরের নমুনা হল খাঙ্ুরাহেব মন্দিরগযুলি । এগবাঁলতেও 

প্রচুণ ভাস্কর্ষের নিদর্শন আছে। মান্দরগহীল আকার, আয়তন ও গঠনরীতির সমন্বয়ে 

বাশষ্ট শিল্পকর্মে পারণত হয়েছে । খাজুরাহের ( কোনারকের মল্েই ) দেহপ্রেমের 
ভ।স্কর্ষ দেখে অনেকেই এই মান্দরগযীণকে অশ্লীল শিপ প্রদর্শনী আখ্যা দিয়েছেন । 

মান্দর ধারা দেখতে যান, তাদেরও নরনারীর মিথ্নম্রত দেখতে এত আশ্রহ থাকে 

যে মীন্দিরের স্হাপত্য ও ভাস্কর্ষের অন্য সৌন্দর্য অনেক সময় দর্শকদের কাছে অব- 

হেলিত রয়ে যায় ॥ উীড়ষ্যার ভুবনেশ্বর, পুর ও কোনারকের মান্দরগুলি আরো 

1বশালকায় । এগৃবীলর উচ্চতাও অনেক বোশ এবং ক্রমোন্বাতির বক্ররেখাগ্দীল আরো 

স্পষ্ট ও সংন্দর । 

দ্রাবড় মান্দরগুগলর তুলনায় উত্তর-ডারতের মান্দরগহাীলর চারপাশের জীমর 

পারমাণ ছিল কম 1 দাঁক্ষিণাত্যের মতো উত্তর-ভারতে মাঁন্পর সমাজজীবনের কেন্দ্র 

ছিল না। খাজুরাহের মতো মান্রিরগাল ব্যবহার করত কেধল উচ্চবর্পের মানষরা । 

জনাপ্রয় দেবম্ঠুতর পুজা বু মূল মন্দিরে হতো না। মান্দরের সংলগ্ন অঞ্চলে 
কখনো কখনো এইসব মুত স্হাপনের অনুমাঁত দেওয়া হতো । এইযনুগের পর উত্তর- 

ভারতের মান্দর-স্হাপত্যের বিবর্তন প্রার বন্ধ হয়ে গিয়েছে,কারণ পরবতাঁ মন্দিরগাল 

পুরনো ধশচেই তোর করা হয়েছে । 
পূর্ব-ভারতে পাথর ও ধাতু, উভয়ের মাধ্যমেই এক 'বাশস্ট ভাস্কর্ধরীতির জন্ম 

ভা, ই. ১৩ 
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হয়েছিল । কালো বা গাঢ় ধূসর রঙের পাথর পালিশ করলে ধাতুর মতোই চকচক 
করত । নালন্দার বৌদ্ধমূঁত নির্মাণের সময়ই এই পদ্ধতির স্চনা হয় এবং পালযুগে 
হনব মু তানর্মাণেও একই পদ্ধীত অবলম্বন করা হয়। চারুকলার ক্ষেত্রে ভারতের 
দান প্রধানত ভাস্কর্ষে । এষুগের চিন্রকলার যেট্কু নিদর্শন এখন পাওয়া যার, 
স্কর্ষের তুলনায় তার মান অনেক নিচু । পরবতর্ণ শতাব্দীতেও ভাস্কর্ষের স্বাধীন 
ক্ুমাঁবকাশ ঘটলে ভাস্কর্য তার নিজের বিবর্তনের রীতি অব]াহত রাখতে পারত । কিন্ত 
স্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবেই ভাস্কর্ষের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকায় এর সৌন্দর্য পরবতঁ- 
যুগের মান্দরের মতোই ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে পড়ল । 

উত্তর-ভারতের উচ্চবর্ণভুন্ত মানুষ জনাপ্রয় দেবতাদের ধর্মের মধ্যে স্থান দিতে 
আনচ্ছুক ছিল । সমাজের উচ্চস্তরবাসীদের ধর্ম এবং সাধারণ মানুষের ধর্মের মধ্যে 
প্রভেদ এষুগে আরো প্রকট হয়ে উঠোঁছল । 'কন্তু ধর্ম থেকে সাধারণ মাননুষের দেব- 
দেবকে একেবারে বাদ দেওয়াও সম্ভব ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরের মধ্যে হিন্দু- 

ধর্মের 'মাজিত' রূপগহল প্রচলিত রইল । বৈষফব ও শৈব, উভয় সম্প্রদায়কেই 
বোঝাতে “হিন্দ শব্দের বাবহার শুরু হল আরব ও তুকাঁদের আগমনের পর । এরা 
প্রাথামকভাবে ভারতাঁয় উপমহাদেশের সমস্ত আঁধিবাসীকেই হিন্্ব বলত ।* তাদের 
নিজেদের, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মানুগামীদের অ-এঁসলামিকদের থেকে পৃথক করে 
বোঝাবার জন্যেও তারা “হন্দ্' শব্দাট ব্যবহার করত ॥ এই আখ্যাটি থেকে গেল 
এবং এখন উপমহাদেশের ব্রাঙ্গণ্যধর্ম বোঝাতেই "হন্দব* শব্দাট প্রযুক্ত হয়। আরব 
বা তুকর্ণরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের যে সবসময় এক করেই দেখত এমন নয়, কিন্ত 
পার্থক্য তেমন স্পচ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ব্রাক্ষণ্যধমের দুই প্রধান শাখা, বৈষফব 
ও শৈবদের সম্পর্কেই “হন্দ্ব' আখ্যাটি প্রচালত হয়ে গেল । 

এইযহুগের শেষাঁদকে উত্তর-ভারতে দুটি ধর্মগোচ্ঠীই প্রধান হয়ে ওঠে। জৈনধর্ম 
পৃশ্চম-ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বর্তমান ভারতে ও পশ্চমাণ্চলেই বোশ ৈন- 
ধর্মাবলম্বী দেখা যায় । বৌদ্ধধর্ম আগেই পূর্ব-ভারতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়োছিল এবং 
এখন ক্রমশ জনাপ্রয়তা হারাচ্ছিল । বদ্ধদেবকে হিন্থধর্ম বিষুর অন্যতম অবতার 
হসেবে গ্রহণ করৌছিল। 'কন্বু তা সত্ত্বেও সব হিন্দু এই ব্যাখ্যাকে সহজভাবে মেনে 
নৈয়ান । অ-বৌদ্ধদের বৃদ্ধপ্জা বড়জোর একটা সম্মান প্রদর্শনের চেস্টামান্ত ছিল । 
এইযহগের সামন্ততান্িক আবহাওয়ায় সামারক শান্তর ওপর বোঁশ গুরুত্ব দেওয়ার 
ফলে বৌদ্ধজৈনধর্মের আহংসার নপীতি আকর্ষণীয় মনে হয়নি । 'হন্দ্ব দেবতাদের 
অধ্যে শিব ও বিফুর দুই অবতার কৃ ও রাম কেউই আহিংসা প্রচার করেনান ॥ তবে, 
ভীন্ত-আন্দোলনের নেতারা হিংসার [বরোধশ ছিলেন । 

এবুগে হিন্দৃধর্মে যেসব পারিবর্তন হয়েছিল, তার মূলে ছিল প্রাচণন বিশ্বাস ও 
নতুন ব্যান্তগত ঈশ্বরপূজার ধারণার দ্বল্ৰ। মুর্তজা ক্রমশ বেড়ে গেল এবং নতুন নতুন 
দেবদেবীর জন্যে নতুন মন্দির গড়ে উঠল । বিফু ও তার নানা অবতাররা বেশি 

* আরবর1 উপমহাদেশের নাম দিয়েছিল 'আল হিন্ন'। শব্দটি এসেছিল “শ্রীক শব্ধ 'ইনডাস' ও 
লারসশব "সিন্ধু, থেকে। 
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জনাপ্রয় হয়ে উঠলেন । পরাণ ও মহাকাবাগযাল স্হানীর ভাষার মাধ্যমে প্রচারলাভ 
করল । অবতারদের নানা কাহিনশ এভাবেই 'বাভন্ন অঞ্চলে ছাঁড়য়ে পড়ল । 
অবতারদের মধ্যে কৃফই সবচেয়ে জনাপ্রয় । এর আগে কৃ একজন বীর যোস্ধা 

ও ভগবদগাতার দার্শীনক বহসেবেই পাঁরচিত ছিলেন । কিন্তু এবার গোম্ঠের রাখাল 
কৃষের প্রণয়ললার কথাই বোঁশ জনাপ্রয় হল । কৃফকে তামিল দেবতা ময়োনএর সঙ্গে 
মাঁলয়ে দেখা হয়েছে - উভয়ের নামের অর্থই কালো । বংশীবাদক দেবতা গোঁপনী- 
দের সাহচর্ষে সময় আতবাহিত করতেন । উত্তর-্ভারতেও «ই কাহিনীর মতোই 
মথরার গোপালক কৃষ গোঁপিনীদের সঙ্গে জাঁড়ত । মনে হয়, উপদ্বীপ অণ্চলের এক 
মেষপালক গোম্ঠীর দেবতা ছিলেন ময়োন । এই গোচ্ঠী উত্তর দিকে এসে মধ্য ও 
পশ্চম-ভারতে বসবাস শুরু করে । কৃফলীলার এই নতুন কাহিনী বথুরা থেকে 
সারা উত্তর-ভারতেই ছাড়িয়ে পড়ল । সাধারণ মানুষ কৃফ ও তার 'প্রয় গোপন 
রাধাকে পৃজা করত উর্বরাশান্তর প্রতণক হিসেবে । এরপর এর একটা দার্শানক ব্যাখ্যা 
দিয়ে বলা হল যে, কৃফের জন্যে রাধার প্রেম হল পরমাত্মার জন্যে মানবাত্বার আকুতি। 

দাঁক্ষণাত্য থেকে দার্শানক বিতর্ক উত্তর-ভারতে চলে এসৌঁছল, যাঁদও এখনো 
দাক্ষিণাতোর নানা অঞ্চলে এই বিতর্ক ছিল সবচেয়ে জীবন্ত । বড়দশশনের বিভিন্ন 
অঙ্গের পুরনো বিতর্ক এযগেও চলেছিল । তবে, 'িতর্কের মধ্যেও ঈশ্বরবাদের প্রবণতা 
বাড়াছল । গোড়া ব্রা্ষণাবাদের 'বাভন্ন শাখাগুলি একাবদ্ধ হয়ে বৌদ্ধধর্মের 
বিরোধিতা শুরু করে দিল ॥ এর উদাহরণ পাওয়া যাবে বাচস্পাত মিশ্র ও উদয়নএর 
রচনায় ॥ ছক্সটি দর্শনের মধ্যে বেদান্দর্শন প্রাধান্যলাভ করাছল। অনেক বিতর্কের 
কেন্দ্র ছিল বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মমতের পার্থক্য । শঙ্করাচার্য ও রামানজের শিক্ষার 
পর 'ভীত্ত করে এই বিতর্ক চলত । 

দক্ষিণ-ভারত থেকে ভন্তি-আন্দোলন ক্রমশ উত্তরন্ভারতে এলো । কোনো কোনো 
জায়গায় আগেকার প্রচালত ধর্মমতাবরোধী গোঙ্ঠীগ্যাল নতুন ভান্ত মতবাদকেই 
গ্রহণ করে নিল। বলা বাহুল্য, ভান্তবাদ এইসব গোম্ঠীগ্ীলর মতবাদের প্রাত সহানহ- 
ভাত সম্পন্ন ছিল । বৈষব ও শৈব-_ এই দুই গোচ্ঠীরই সমন পেয়ে ভীন্তবাদ 
কেবল যে এই দুটির মধোই সেত বন্ধনের কাজ করল তাই নয়, 'হন্দধর্মের অন্যান 
গোষ্ঠীর 'বভেদও কমাতে সাহাধা করল । প্রকৃতপক্ষে ভান্তবাদ ছিল কারগার পেশা- 
1ভাঁতক গোষ্ঠীগ্ালর প্রাঁতবাদের মাধ্যম । জনাপ্রয় ধর্ম গোচ্ঠীগ্াল অনেক সময় 
চমকপ্রদভাবে তাদের প্রাতবাদ জানাতো । যেমন, কালামূখ ও কাপালিক । তবে, 
তাদের কিছু 'িছু আচার-অনহষ্ঠান ছিল সমাজবাঁহর্ভৃত অস্পৃশ্য গোষ্ঠীদের আদিম 
আচারের পুনরবোভ মানব । এরা কোনোঁদন ত্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শে আসোন, 
সেজন্যে প্রতিবাদের প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর ছিল । 

ধমর্ণয় আচারের এত রকম 'বাঁভয রূপের সঙ্গে সমচ্বয় ও আপোন করে তবেই 
রাহ্মণ্যবাদ নিজের প্রাতষ্ঠা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল । এই সমন্বয় অত্যন্ত 
কুশলতার সঙ্গে করা হয় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভাঁবষ্যতের জন্যে এই আপোস মনোভাব 
খুব প্রয়োজনীয় ছিল । কোনো ছোট গোষ্ঠীর ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান যাঁদ খুব 



১৯৬ / ভারতবর্ষের ই্তহাস 

জনাপ্রয় হয়ে পড়ত, ব্রাহ্মণরা ক্রমশ তাকে প্রাচীন পরম্পরাগত ধর্মব্যবস্থার অন্তভ্ন্ত 
করে তাকে মর্যাদা প্রদান করত । সমস্যার স্ৃম্টি হতো শুধু তখনই, যখন এই নতুন 
আন্দোলনকে রাজনৈতিক বা অর্থনোতিক দিক দিয়ে ব্রাঙ্গণ্যবাদের পাঁরপন্থুন মনে হতো । 

শৈবদের মধ্যে নানারকম ভাগ ছিল | শঙ্করাচার্ষের উপদেশমতো 'সরল পদ্ধাততে 
উপাসনা থেকে তাঁ্তিক পদ্ধাত পর্যন্ত সবরকম পন্থাই অনুসরণ করা হতো । তাঁন্নিক 
পদ্ধাতই সবচেয়ে অদ্ভুত ধরনের ছিল এবং বৌদ্ধ ও শৈব পূজা-পদ্ধীতকে প্রভাবিত 
করেছিল । 

ষণ্ঠ শতাব্দীতে তন্ত্রবাদের জচ্ম হলেও তান্ত্িক পদ্ধাতি প্রচলিত হতে শুরু করে 
অষ্টম শতাব্দী থেকে । উত্তর-পূর্ব ভারতে এর প্রভাব ছিল বোশ। তিব্বতের সঙ্গে 
তাঁন্মকদের যোগামোগ ছিল এবং কন ছু আচার এসোছিল তিববতীয়দের পৃজা- 
পদ্ধাত থেকেই | দাবি করা হতো, তল্মবাদ খৈঁদিক মতবাদের সরল সংস্করণ । সকল 
বর্ণ এবং "নারীরাও তঙ্ত্বাদের চচশ করতে পারত । তান্ত্রিক পৃজা-পদ্ধাতির অঙ্গ 
ছিল-_ উপাসনা, রহস্যময় মন্ত্র, যাদুকরণ চিহ্ন এবং কোনো 'বিশেষ দেবতার পূজা । 
মাতৃমুতিকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হতো, কেননা মাতৃগর্ভেই জঈবনের শুরু । এই 
উপাসনা পদ্ধাঁতর সঙ্গে শান্ত শান্ত-উপাসনার সাদৃশ্য পাওয়া বায়। এই মতান:সারে 

নারণর সৃষ্টি ক্ষমতাকে “শা্", আভিহিত করা হতো এবং বলা হতো যে, এই শান্তই 
সর্ব করের মূল ।* 

তন্মবারদের অনুগামশ হতে গেলে গুরুর প্রয়োজন হতো প্রথমেই | তান্পিক পৃজা- 
পদ্ধাতর শেষ পর্যায়ে প-ম-কারের প্রয়োজন হতো ॥ এই পণ-ম-কার হল-_ মদ্য, 
মস্য, মাংস, মুদ্রা €( শস্য ) ও মৈথুন । এই পদ্ধাতির মধ্য দরে ভন্তরা যখন শেষ 
পর্যায়ে পৌহত, তখন সমন্ত মানূষ ও সমন্ত বন্তু সমপর্যায়ভ্যন্ত ॥ এই ধরনের প্রক্রিয়ার 
জন্যে গোপন জাচার-অনুজ্ঠান প্রয়োজন হতো ॥ আভিযোগ উঠেছে যে, তন্ত্বাদে 
নোৌতক চরিত্র কলাীষত হতো । আভিযোগ যাই হোক না কেন, তন্নবাদের জন্ম হয়ে- 
ছিল গোড়া 'হন্দ্ব পৃজা-পদ্ধাত ও ব্রাহ্মণ শাঁসত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রাশবাদের 
জন্যে । তাই, তল্লবাদ্দে অন্য ধরনের আচার-অন-চ্ঠান, শাস্তপৃজার ব্যবস্থা রেখে 

প্রাতবাদ জানানো হয়েছিল । আবার, তল্নবাদে যাদযীবদ্যার প্রাতি আগ্রহ থেকে নানা 
ধাতু ও রাসায়ানক বন্তু নিয়ে পরীফা-নিরীক্ষার শবু হয় এবং তার ফলে কিছু কিছু 
আঁবচ্কারও হরোহল । তান্তিকরা মনে করে, কোনো কোনো বিশেষ রাসায়নিক বস্তুর 
সঙ্গে পারদ মাঁশিয়ে খেলে দীর্ঘজীবন লাভ হয় ॥ ব্রয়োদশ শতাব্দীতে নিকম্ট ধাতুকে 
নোনায় পারণত করার জন্যে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়োছিল, তল্তবাদ তা নিয়েও 
চচ্া করে__ এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ 

বঙ্জরবান বৌদ্ধধর্মের ওপর তান্তিক ধ্যান-ধারণার প্রভাব পড়েছিল । বজুযান 
বৌদ্ধধর্মে যেসব যাদকরা মন্ত্র ছিল, তারমধ্যে এক জনাপ্রয় িববতা মন্ম হল-_ 
ওম: মণিপদ্মে হম: । অর্থাৎ, দেখ মাঁণ পদ্মের মধ্যে রয়েছে । এশ্বারক মৈথুনের 

* শক্তি এবং মাতৃদেবতার ওপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়! থেকে মনে হয়, আধ পূর্ববর্তী সংস্কৃতির 
মধ্যেই তস্ত্রবাদের বীজ লুকিয়েছিল। আরে! উল্লেখযোগ্য যে, তন্ত্বাদ গুরু হয়েছিল যেসব জায়গার, 
সেগুলি ছিল প্রধানত অনার্ধ অঞ্চল । 



আণ'লিক রাজ্যগলিতে সামন্ততন্ম / ১১৭ 

প্রতশক হিসেবেই এই মন্ত্রট ব্যবহার হয়েছে । 
ছোট ছোট উপাসনা পদ্ধীত ধর্ম গোত্ঠীগ্ীলকে গোড়া ব্রাহ্মণরা সবসময়ই অস্বশ- 

কার করেছে, এমন নয় ৷ কতকগনীলিকে সহ্য করে যাওয়া হতো | আবার কতকগাঁলকে 
উতসাহও দেওয়া হতো । কারণ, ধমাঁয় আচার-অনৃষ্ঠানের সাহাযোই পুরোহিতরা 
জশীবকা নির্বাহ করত । ধর্মতাঁত্বকদের তুলনায় স্থানীয় পূরোহিতরা এইসব ছোট 

ছোট ধর্ম গোষ্ঠীগযালর প্রাত বোশ সহানুভূঁতশীল ছিল । পশ্চিম-ভারতের পারসশ- 
দের প্রভাবে এইযহুগে জরথস্ন মতবাদের সূর্য-উপাসনাও জন্প্রয় হয়ে ওঠে । ক্রমশ 
প্রগালত দেবতাদেরও জনাপ্রয়তা বাড়তে লাগল এবং নতুন দেবতাদেরও উপাসনা 
শর হল । গ্রামাণলে গণেশ বা গণপাঁত দেবতার যে পূজা হতো, তাও জনাপ্রয়তা 
লাভ করল । মনে হয়, গোড়ায় গণেশকে পশুর মুতিতেই পূজা করা হতো । পরে 
ব্রাহ্মণরা তাকে শিব ও পার্বতর সন্তান বলে বর্ণনা করে নতুন মর্যাদা দল । এছাড়া 
উর্বরর্গর উপাসনার সঙ্গে যৃত্ত মাতৃদেবতার পৃজাও চল'ছিল অশ্রাতিহত ভাবে । 

কর্ণাটকে 'িঙ্গায়তদের জনাপ্রয়তা বৃদ্ধির ফলে জৈনধর্ম দূর্বল হয়ে পড়ল । পাশ্চম- 
ভারতের জৈনরা প্রধানত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক ছিল । জৈনরা ছোট হলেও 
সর্ীদ্ধশালী গোষ্ঠী ছিল । এদের পক্ষে কাষকাজ 'নাষদ্ধ ছিল । তাই, ব্যবসায়ের 
লাভের টাকা আবার নতুন বাবসাতেই খাটাতো | এছাড়া, জৈনরা গ:জরাতের রাজার 
সমর্থন পেয়েছিল । সোমনাথের মন্দির ধবংসের ২০০ বছর পর, ১২৩০ খ্রীস্টাব্দে 
আব পাহাড়ে জৈনরা এক বিরাট মন্দির তোর 'করোছিল | 'কন্ত্বু এসব সত্তেও ধর্ম 
শহসেবে জৈনধর্ম অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং এটিকে প্রায় হিন্দ্ধর্মেরই ছোট 
একটি সম্প্রদায় 'হিসেবে মনে করা হতে লাগল । ওদিকে পোদ্ধধমেরি এটুকু প্রভাবও 
অবশিষ্ট রইল না। এর জনাপ্রয়তা কমছিল ধারে ধারে । কিন্তু ভ্রয়োদশ শতাব্দীর 
পব বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দ্রুত 'বলযপ্ত হতে থাকে | বৌদ্ধধমের সঙ্গে যাদকরী বিদ্যার 
ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক কিছুটা বিভ্রান্তকর ঘটনা ॥। ফলে, বৌদ্ধধর্মের সমস্ত্র নীতাঁশন্মার 
বদলে কস আচার-অন_্ষ্ঠানই প্রধান হয়ে উঠল। পূর্ব-ভারতে পালরাজা এবং উড়িষ্যা, 
কাশ্মশর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম আস্তিত্ব 
টিশীকয়ে রাখল । তবে, রাজাদের সমর্থন ছাড়া সাধারণ মানুষও কিছুটা সমর্থন করে- 
ছিল । নাহলে বৌদ্ধধম* একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যেত । 'কন্বু এরপর আঘাত এলো 
ইসলামের কাছ থেকে | বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম- _ দুটিই ছিল ধর্ম [হসেবে সংগাঠত ১ 
দুটি ধর্মই ধর্মান্তর গ্রহণের সাহায্যে নিজেদের ধর্মের সমর্থক বাদ্ধি করত । এই নিয়ে 
দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল । বৌদ্ধ মঠগহীলর ওপর আক্রমণের ফলে বৌদ্ধরা 
পূর্ব-ভারত ত্যাগ করে দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় পালিয়ে গেল । ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও 
পূর্বাঞ্চলের বৌদ্ধপ্রধান অণ্চল-গ্ীলতেই বেশি লোক ইসলামধম" গ্রহণ করোছল । 
চতর্দশ শতাব্দীর পর থেকে উত্তর-ভারতে ভান্ত আন্দোলন খুব শান্তশালী হয়ে উঠল 
এবং বৌদ্ধদের শ্নাচ্থান পৃরণে কিনুটা সাহায্য করল ॥ এর কারণ হল, পেশা'ভীত্তক 
গোষ্ঠীগ্বীলর কাছে এই আন্দোলন জনাপ্রিয় হয়োছল । 

এরপর আরব, তুকর্৯ ও আফগানদের আগমনের পর ভারতে এক নত্ন ধমের 
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উদয় হল-_ ইসলাম । মুসালম ধর্মতাত্বক ছাড়াও ইসলামের প্রাথামিক গ্রভাব এসে- 
ছিল পারস্য থেকে আগত মুসালম অতখীন্দ্িয়বাদীদের মাধ্যমে । এদের বলা হতো. 
“সূফী । এরা সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রথম বসতি স্হাপন করে । এখান থেকে 
এদের শিক্ষার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল গ:জরাট, দ্াক্ষণাত্য ও বাংলাদেশে । প্রথমাদকে 
সূফীরা পারস্যের দার্শনিক চিন্তাই প্রচার করছিল ।॥ তারপর ইসলামী ও ভারতীয় 
চিন্তার সমন্বরে নতুন দার্শানক চিন্তার জল্ম হল । ইন্রের সাধনায় সূফীবা নিঃসঙ্গ 
জীবন যাপন করত । মুসালম ধর্মতাত্তুকরা এদের পছন্দ করত না। এদের মতে 
সূফীদর্শন ছিল আঁতীরন্ত উদারনৈতিক । কিন্তু ভারতবর্ষে সূফী মতবাদ লোকী প্রয় 
হয়। বিশেষত, যারা অত ন্দ্রয়বাদ ও তপশ্চর্যায় আগ্রহী 'ছিল, তারা সূফী মতবাদে 
আকৃষ্ট হল। এর অবাবাহত পরবতণ শতাব্দীগু্তে সৃফাঁরা ভান্তবাদের ওপর 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করোছিল । 

অষ্টম থেকে ভ্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টিকে অনেক সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন “যুগ” 
আখ্যা দেওয়া হয়। এই সময় ক্লাঁসক্যাল হিন্দ সংস্কীতর পতন ও রাজনোতক 
বাচ্ছন্রতার সুযোগে বিদেশী শান্তর হাতে উপমহাদেশের পরাজয় ঘটেছিল । কিন্তু, 
প্রকৃতপক্ষে এই সময় অন্ধকার ষুগ নয় । বরং এই সময় ছিল গড়ে ওঠার যৃগ ॥ এ 
সম্পর্কে এখনো যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে । আধুনিক ভাবতের নানা প্রাতজ্ঠান 
এই যুগেই স্থায়ীর্প নিতে শুরু কবেছিল। 

ব্যাপক অর্থে সামাজিক-অর্থনোতিক কাঠামো 'হসেবে সামন্ততন্নের অস্তিত্ব প্রায় 
আধুনিক যুগ পর্যন্ত বজায় ছিল এবং সমাজের রাজনৌতিক ও অর্থনোৌতিক বিবর্তনে 
সামন্ততন্মের বিশেষ প্রভাব দেখা গেছে । এইযগে যেসব উপবর্ণের স্চনা হয়েছিল, 
তারা ক্রমশ বর্ণীশ্রম ব্যবস্হার অঙ্গীভূত হযে গিয়োছল । ভ্রয়োদশ শতাব্দীর আণাঁলক 
ভাষাগ্াল থেকেই আধাানক ভারতীয় ভাষাগ্যালর জন্ম ॥ বতমানে ভারতের গ্রামা- 
গুলে ( যেখানে আঁধকাংশ ভারতায়ের বাস ) প্রচলিত মূলধর্ম ছাড়াও যেসব 'বাঁভন্ন 

ধর্মায় পৃজা-পন্ধাত দেখা যায়,__- এগুলিও জন্ম নিয়োছল ওই যুগেই । ভাহাড়া, 
এই যুগের এরীতহাসক উপাদানের প্রাচুর্যের জন্যে ওই সময়ের সম্পূর্ণতর একটি চিন্ত 
গড়ে তোলা সম্ভব । 
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আঞ্চলিক রাজ্যগুলির পুনবিন্যাস 
আনুমানিক ১২০০ শ্রীস্টাৰ -১৫২৬ গ্রীস্টা্জ 

গজনীর মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর সফল আক্রমণের পর এই উপমহাদেশের রাজ- 
নোৌতিক চিত্রে এক নতুন উপাদানের আঁবর্ভাব ঘটল । কারণ, তুর্কী ও আফগ্ান- 
দের শাসন প্রাতচ্ঠার এই হল স্5না। ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন শান্তর 
আঁবভাব ঘটেছে, একথা বুঝলেও স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এই নবাগত শীন্ত 
সম্পর্কে কোনো কৌতৃহল দেখা যায়ান । রাঞ্নোতক ক্ষমতা এবার হস্তান্তারত হবে» 
এই সপ্ভাবনা অনেকেই বুঝতে পেবেছিল। কিন্তু এর বৃহস্তর প্রাতীক্রিয়া হতে পারে 
এবং ভারতাঁয় সভাতা ও সংস্কীতির ওপর এই আগন্ৃকরা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে, 
একথা প্রথমে কেউ হংদয়ঙ্গম করতে পারোন । 

তুকাঁ ও আফগানরা প্রথমে দিল্লীর নিকটস্থ অঞ্চলে নিজেদের রাজ্যবিষ্তার 
করল । দিল্লার একটা সামারক গ,ুবুঙ ছিল, কেননা দিল্লী থেকেই গাঙ্গেয় উপত্যকা 
এবং উত্তর ও পশ্চম-ভারতের নানা অঞ্চলে সহজে যাওয়া যেত । তুকাঁদের বাধা 
দিয়োছিল যে চৌহানরা, তাদের প্রতিরোধও এসেছিল দিল্লশ অণ্ল থেকেই । ফলে 
তুকর্ণরা দিল্লীকেই প্রাতরোধের কেন্দ্র বলে মনে করত । এছাড়া, আফগানিষ্ভান 
থেকে দিল্লীতে সহজেই চলে আসা যেত। দিল্লীর সংহাসনে তুকাঁ রাজাদের 
রাজত্বকালকে দিল্লীর সুলতানী আমল বলা হয়। সাধারণত নয়োদশ থেকে 
যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সমন্ত হইতহাসকেই সুলতান আমলের 
অন্তন্ন্ত করা হয়। এতিহাসক যুগ বিভাগের জন্যে এরকম নামকরণ স্যাবধাজনক 
সন্দেহ নেই, কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে সুলতানী আমল বলতে সার্য উত্তর 
ভারতে কোনো এঁক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য বোঝায় না। বাভন্ন শাসকদের মধ্যে অবশ্য 
সৃলতানেরাই 'ছিলেন প্রধান । 

দল্লশ ছাড়াও তুকাঁ-আফগ্নান শাসনের প্রভাব পড়োছিল গুজরাট, মালোয়া, 
জৌনপ,র, বাংলাদেশ ও উত্তর-দাক্ষণাত্যে । এইসব অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির 
গুপর ইসলামী সংস্কাতি সহজেই প্রভাব বিষ্তার করোছল | 'দিল্লীর দরবার প্রথমে 
ভারতীয় জীবনধারা থেকে পপর্শ বীচিয়ে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখার চেন্ট 
করেছিল । এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় আঁধবাসশদের সঙ্গে সামাজক সম্পর্ক পারহার বরা 
হতো এবং শাসনব্যবস্থার 'বাভন্ন পদেও মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়ার আগন্ক ব্যাজদেরই 
নিয়োগ করা হতো। এদের মধ্যে ছিল ভাগযান্বেধী মঙ্গোল, আফগান, তুকাঁ” 
পারসী, আরব এবং আবাঁসনীয়রা ৷ এরা শাসনব্বচ্ছার উচ্চপদে আঁধাণ্ঠিত থাকতে 
থাকতে অনেক সময় সিংহাসনও দখল করে নিয়েছে, কখনো বা প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করে দেশে ফিরে গেছে । তবে, এই যুগের শেষভাগে "দল্লশর সুলতানী নেহাতই 
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প্রাদেশিক রাজ্যে পাঁবণত হয়েছিল । 
গোড়ারাদকে সধলতানরা অবশ্যই সারা ভারতবর্ষে সাগ্রাজা বিস্তারের খপ্প 

দেখতেন । নিয়তই যুদ্ধাভিধান সংগঠিত হতো, নানাদিকে সেনাবাহিনশ পাঠানো 
হতো রাজ্য জখের জন্যে । দাঁক্ষিণাত্যে সুলতানদের রশীতমতো বেগ পেতে হয়ে" 
ছল । দাঁক্ষণাত্যকে বশে আনার ঢেঙ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে সুলতানদের সাম্রাজ্য 
চ্ছ[পনের কল্পনা আনচ্ছাসত্ত্েও পাঁরত্যাগ করতে হয়োছল । সুলতানরা দা'ক্ষণাত্য 
জয়ের আশা ত্যাগ করার প্রই আণলিক রাজ্যগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা 
করার সযোগ পেল । কিন্তু সারা ভারত জয়ের স্বপ্ন দিল্লীর শাসকদের মন থেকে 
মুছে যায়ান এবং সুলঠানী শাসনের পর মোঘল শাসনকালে এই স্বপ্ন সাথক 
হয়েছিল । 

উপমহাদেশে নানা রাজনৌতিক সংঘর্ষের মধো সুলতানেরাই ছিলেন প্রধান শান্ত । 
তারা আগ্লিক শান্তগ্ণলকে স্বভাবতই দমন করার চেষ্টা করতেন । দিল্লীর 
দরবারে বহু রাজনোৌতক চিন্তাঁবদ ও লেখকের সমাবেশ হয়োছল । এর ফলে ওই 
যুগের রাজনোতিক পারিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যের অভাব হয় না। সুলতান আমলের 
বাভন্ন রাজনোতিক প্রাঁতজ্ঠানগ্ীল ছক আরব ও পারস্যের অনুকরণ 'ছল না। 
ভারতের চ্ছানীয় পাঁরস্ছিত ও বান্তব প্রয়োজন ত্নুযায়গ তার প্রবর্তন করে নেওয়া 
হযোছল । সহলতানী যুগেব রাজনৈতিক ও শাসনতান্তিক পাবস্থা ছিল আগভি.ক 
ত্কাঁ ও-আফগান রাজ্যগুলিরই অনুর্প | 

রাজদরবারের এীতিহাসিক ও কাবিদের রচি৩ বিবরণ থেকে সুলতানদের ইতিহাস 
জনা গেলেও সাধাবণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এরা কিছুই লিখে যানাঁন । অনেক 
লেখকই সলতানদের অন্গ্রহভাজন লেন বলে তাদের বিবরণকে নিরপেক্ষ বলা 
চলে না । তারা ইসলামী জগতের লেখকদের আদর্শ মনে করতেন । তারা ধর্মের 
তধ্লনায় ইতিহাসকে কম গুরুত্ব দলেও সকলে 'কিবু এীতহাীসক ঘটনা পরম্পরাকে 
আল্লার ইচ্ছা বলে বর্ণনা করেন নি। এ্রাতহাসক বরনির লেখা পড়ে মনে হয়, 
এই ধরনের বর্ণনা সেযূগে বিরল ছিল না। বরনি অবশ্য এমন যুগে লখোছলেন 
যখন মনে করা হতো কয়েকজন সুলতানের উদ্ভট কাজকর্মের ফলে' ঈশ্বর সুলতান 
শাসত রাজাকে ত্যাগ করে গেছেন । তবে অন্যান্যরা যেমন, আমীর খস্বু, ইসামী 
ও আফিফ সুলতানা সম্পকে এত কঠোর মতামত দেননি । 

সৌভাগ্যক্রমে এইসব এ্রীতহাঁসকদের রচনা ছাড়া অন্যান্য স্নেও এই যুগ সম্পর্কে 
নানা তথ্য জানা গেছে । সলতানীর পরবত যুগের লেখকদের লেখাতেও 
স্লতানীর উল্লেখ আছে । যেমন, 'ফারিগ্তা ও বদৌনীর প্নচনা এবং সনফাসাহিত্য । 
এছাড়া, বিদেশী পর্যটকদের 'বিবরণেও নিরপেক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায় । এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন উত্তর-আ'ফ্রুকার আরব পর্যটক ইবন বতুতা । হীন ১৩৩৩ 
খ্ীস্টাব্দ থেকে ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন৷ কিছুদিনের জন্যে এখানে 
সুলতানের অধীনে বিচারকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন । এরপর চাঁন ভ্রমণ বরে 
১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-আফ্ষিকায় ফিরে আসেন ॥ তারপর নাইজার নদীর উৎস 
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অনুসন্ধানের জন্যে টিমবাকৃট্ অণ্চল পর্যন্ত 'গিয়োছলেন । তার এইসব ভ্রমণের 
আভিজ্ঞতার খ+টিনাটি বিবরণ গতানি লিপিবদ্ধ করে গেছেন ৷ তার বণ্ণনা রীতিমতো 
রোমহর্ষক | ব্যান্তগত জীবনে এবং কার্ষক্ষেত্রে তান দুঃসাহস ছিলেন, ফলে 
জাহাজডবি, ডাকাতের আক্রমণ, প্রচুর খ্যাত প্রাতপাত্ত, উচ্চপদ, অ5খ্য স্ত্রী এবং 
নানা আভজ্ঞতায় তার জীবন পর্ণ । 

যেসব দেশের সঙ্গে তাদের বাপাঁজ্যক যোগাযোগ ছিল বা যেসব দেশ বৌতৃহলের 
উদ্রেক করোছল, আরব ভূগোলাবদ ও ব্যবসায়ীরা সেগুলি সম্পকে? প্রচুর তথ্য 
সংগ্রহ কবেছিলেন । এর মধ্যে ছিল ভারতবর্ষ । পরে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় পর্যটক 
যেমন, মাকোপোলো ও আ্যাথানাসয়াস 'নাকাতিন ভারতবর্ষে এসেছিলেন 
রোমাণ্চকর আঁভজ্ঞতা এবং সোনার লোভে । 'কন্তু তারা প্রধানত দাক্ষিণাত্যেব 
উপক্লবতাঁ রাজাগ:ীলতেই ঘুরে বোড়য়েছিলেন ! উত্তর-ভারত সম্পকে” তারা বিশেষ 
কিছু লিখে যানান । এরকম একজন পর্যটক ছিলেন সমরকন্দ রাজ্যের আবদুব 
রাজ্জাক | ইনি এসোঁছিলেন বাহমণী রাজ্যে । 

১২০৬ শ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরণর মৃত্যুর পর তশব সেনাপাঁত কুত্বুদ্দিন আইবক 
ঘোষণা করলেন যে, ঘোরীর আঁধকৃত ভারতাঁয় অণ্চলগদীলতে তাঁনই সুলতান । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানের রাজত্ব আর আফগান রাজ্োর প্রদেশমান্র 
রইল না, স্বাধীন রাজ্যে পাঁরণত হল। কিন্তু ভারতনর্ষের তুকর্ণরা ভয় পাচ্ছিল 
যে, রাজপুতরা এঁক্যবদ্ধ হয়ে তাদের আক্রমণ করতে পারে । জাশ্চর্য লাগে, 
রাজপুতরা কখনোই কিন্তু তা করোনি । গজনীর শাসক পাঞ্জাব জয় করাব ইচ্ছা 
প্রকাশ করলে কুতদবুদ্দীন এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে দিল্লী থেকে লাহোবে 
রাজধানী হ্থানান্তারতে করলেন। লাহোর 'দল্লীব তুলনা আফগানিন্তানেব 
অনেক কাছে । কিন্তু দিল্লার তক ওমরাহরা কুত্ববধ্দদীনের মৃতযার পর তর 
জামাতা ইলতূতাঁমসকে সুলতান নির্বাচন করে আবার দিল্লীতেই রাজধানী সারয়ে 
আনলেন । 

ইলতূতামস বৃঝেছিলেন যে, তৃকর্স রাজ্যটি নিরাপদ কবতে হলে সুলঙানীকে 
শান্তশাল? করতে হবে এবং তবকর্শ ওমরাহদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করতে দেওয়া 
চলবে না। ১২২০ শ্রীস্টাবে তিনি সুলতানীর উত্তরসীমা নিযে গেলেন সিন্ধুনদীর 
তীরে এবং ওমরাহদের বসে আনণেন | কিন্তু ইতিমধ্যে রাজপুতরা তৎপর হয়ে উঠে- 
ছিল এবং রণথাম্বোরের 'বখ্যাত দগ্গটি তুকর্দের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করল । 
ইলতৃতাঁমস রাজপৃতদের বিরদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন । রাজপুত ও তুকাঁদের মধ্যে 
বহু অসমাপ্ত যুদ্ধের, মধ্যে এটি ছিল প্রথম ॥ 

সুলতানশর উত্তরসামান্ত গজনীর শাসকদের কাছ থেকে নিরাপদ হলেও মঙ্গোল 
আক্রমণের ভয় ছিল সব সময়েই । তারা ওইসময়ে মধ্য-এশিয়ার আদ বাসভৃমি ছেড়ে 
অনেক এঁগয়ে এসোঁছিল ॥ ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৪১ শ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বারবার আক্রমণ 
করে; মঙ্গোলরা পাশচম-পাঞ্জাব আঁধকার করে ফেললো । কন্পু ইলততামসের সামর্থ 
"ছল না যে এদের বাধা দেন । তীর ম্ৃত্যার পর তক ওমরাহদের মধ্যে নানা ষড়যন্ত্র 
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শুরু হয়ে গেল। ইলত্তাঁমসের কন্যা রাঁজয়া সিংহাসনে বসার সময় কিছুদিন এই 
রাজনোতিক আঁচ্হিরতা শান্ত হয়োছল | ওই সময়কার এক এ্রাঁতহাঁসক সিরাজ এ 
সম্পর্কে লিখেছেন : 

«“সৃলতানা রাজিয়া মহান রানী ছিলেন । তিনি বাদ্ধিমতশ, নায়ীবচার পরায়ণা 
ও দয়ালু ছিলেন এবং রাজ্যের নানা উন্লাতসাধন করেছিলেন । প্রজাদের ওপর 
তার দরদ ছিল ॥ সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেবারও যোগ্যতা ছিল । রাজার যা গুণ 
থাকা উচিত, রাজয়ার সবই ছিল। কিন্তু তান নারী ছিলেন বলে পুরুষের 
চারে তার কোনো গুণই মূল্য পেল না ।”১ 

রাঁজয়া যে. একজন নারী এবং 1তাঁন যে রাজ্য নিজেই চালাবার ক্ষমতা রাখতেন, 
এই ব্যাপারটাতেই সকলের আপত্তি ছিল । শেষ পর্যন্ত রাঁজয়াকে হত্যা করা হয়। 
এরপর আবার আমীর ওমরাহরা পারস্পারক ষড়যন্ত্র শুরু করে দিলেন । শেষ পর্যন্ত 
৯২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্লতানশীর এক মন্নী 1সংহাসন দখল করে এই পারাস্হাতির 
অবসান ঘটালেন । 

সহলতান' রাজত্বকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে ওই সময়ে প্রয়োজন ছিল 
একজন কঠোর দৃর্প্রাতিজ্ঞ সুলতানের ॥ সীমান্ত অণ্ুলের ওমরাহরা স্বাধধন হয়ে যাবার 
সুযোগ খখজছিল । রাজপুত গোষ্ঠীগুলি ততাঁদন গেরিলা যুদ্ধের কৌশল আয়ত্ত 
করে সুলতানী সেনাদলকে রীতিমতো বিব্রত করে তূলোছল । এইসব কারণে প্রচুর 
অর্থবায় ও লোকক্ষয় করে রাজ্যের নানা অণ্টলে সেনাবাহিনধ পাঠাতে হতো। 
মঙ্গোলরা ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঞ্জাব আঁধকার করে থাকায় সৃলতানদের পক্ষে 
আফগানিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হতো না। এই পারাস্হাতির 
মধ্যে বলবন এসে দিল্লী সুলতানণকে শীস্তশালী করে তুললেন । বিদ্রোহীদের তিনি 
অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিয়ে দমন করলেন এবং যেসব অঞ্চলে গোলযোগের সম্ভাবনা 
ছিল, সেখানে এমন সব সৌনকদের বসাঁত করালেন যারা চাষবাসেরও কাজ করত ॥ 
এরা গুপ্ততরের কাজও করত এবং স্হানীয় শাসকদের ওপর 'নয়ল্তণ রাখতে পারত । 
শাসনব্যবস্হার মধ্যে নিয়ম শূংখলা আনা হল ॥ রাজনোৌতক ব্যাপারে ত্কর্ঈদের 
প্রাধান্য দেওয়া হতো । ভারতীয় মৃুসলমদের কোনো রাজনোতিক ক্ষমতা দেওয়া 
হতো না। তকাঁদের এই প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, ত্বকরদের এঁক্যবদ্ধ করে 
তক সুলতানকে নিরাপদ করা । 

বলবন কোনো রাজবংশ প্রতিষ্ঠা না করলেও সলতানী টি'কে গেল। ১২৯০ 
ধীস্টাব্দে তুকর্দেরই আরেকটি গোষ্ঠণ খলজণরা ক্ষমতায় এলো | খলজা”রা প্রকৃতপক্ষে 
আফগান বংশোদ্ভুত হওয়ায় অসন্বন্ট আফগান ওমরাহদের আনুগত্য পেতে অস্দাবধে 
হয়ান । আফগানরা মনে করত, আগেকার সুলতানরা তাদের অবহেলা করেছেন । 
খলজশরা ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চপদ 'দিয়ে বলবনের নীতির পাঁরবর্তন করোছিল । 
খলজা রাজবংশকেও রাজপুত ও মঙ্গোলদের নিয়ে নানভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়ে- 
ছিল । কিন্ু বলবন সুলতানার 'ভী্ত শন্তভাবেই প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, খলজারা 
নিজেদের ক্ষমতা বাধিত করে তাকে আগে সুদৃঢ় করে তূললেন । 
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বৃদ্ধ খলজ সুলতানের এক উচ্চাকাংক্ষী ভ্রাতৃষ্পুত্র ছিলেন আলাউদ্দীন । তিনি 
পূর্ব-ভারত ও দাক্ষণাত্যে সাফলোর সঙ্গে যুদ্ধযান্তা করোছলেন । ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 
1তাঁন দেবাঁগাঁর আক্ুমণ করলেন । সেখানে তখন যাদব বংশীয় রাজাদের শাসন 
ছিল । যাদবরাজা আত্মসমর্পণ করে সা্ধর সর্ত হিসেবে আলাউদ্দগনকে প্রচুর সোনা 
দিতে সম্মত হলেন । আলাউদ্দীন রাজধানীতে ফিরে এসে বৃদ্ধ সটলতানকে হত্যার 
ব্যবস্হা করলেন এবং তারপর নিজেই সুলতান হয়ে বসলেন । ওমরাহদের বশ 
করলেন দেবাঁগার থেকে আনা সোনার সাহায্যে । সলতানীর সবচেয়ে গৌরবের 'দিন 
ছিল আলাউদ্দীনের শাসনকাল । রাজ্যের সীমানা এবং সুলতানের ক্ষঞ্জভাবাদ্ধি দুই- 
[দকেই আলাউদ্দীন আর সকলের চেয়ে বোশ কাতিত্ব দোখয়োছলেন । রাজাশাসনের 
ব্যাপারে তানি যে স্বাধীন টিন্তাধারার পাঁরচয় 'দিয়োছিলেন, তা অন্যান্য সুলতানদের 
মধ্যে বরল 'ছল । 

বাগদাদের খালফার কাছ থেকে ইলতুতাঁমস সম্মানবন্্র পেয়োছলেন । খাঁলফার 
সঙ্গে দিল্লীর সুলতানশর কোনো সম্পক না থাকলেও এ ম্মান পুরোপদার তাৎপর্য 
হীন নয়। খালফাই ছিলেন ইসলামী জগতের প্রধান এবং পধাথগতভাবে সমস্ত 
মুসালম রাজাই তার অধীন । তাই দল্লশীর সুলতান বাস্তবে কারো আজ্ঞাবহ না 
হলেও অন্য রাজাদের মতো পঃথগ তভাবে খালফার প্রাতিনাধ ছিলেন । বাস্তবে 
সুলতান ছিলেন সাবভোন, £বচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার আঁধকারী। তবে, 
ইসলামের পাঁবন্ধ আইন শরিয়তের বধান তাকেও মানতে হতো । অবশ্য শারয়তী 
আইন রচিত হয়েছিল এক সম্পুর্ণ ভিন্নদেশে ৷ তাই, ভারতবর্ষের স্হানীয় প্রয়োজনের 
সঙ্গে মল রেখে ম:সাঁলম ধর্মতত্ীবদদের সম্মাত নিয়ে আইনের সামান্য পারবর্তন 
করা সম্ভব িল। কিত্বু এই ব্যাপারে বাধা এসেছিল ওমরাহ ও অধানস্হদের 
কাছ থেকে । 

সৃলতানীর মূল রাজস্ব আদায় হতো জমির খাজনা থেকে । তাই সুলতানা 
প্রতিষ্ঠার পর ভূমিরাজস্্বের 'ব্যাপারটাতে পনাঁবচারের প্রশ্ন দেখা দিল । আগের 
যুগের তুলনায় সুলতান' আমলের ভ্ামব্যবস্হায় বিশেষ কোনো পাঁরবর্তন দেখা 
যায়ান। তব; প্র্গীলত বাবস্হার ওপর ইসলামী চিন্তার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল । 

শারয়তীঁ আইনে শাসক চারটি স্তরে রাজস্ব আদায়ের আধকারী £ ভামরাজস্ব, 
অ-মুসলমানদের ওপব কর, বিধমাঁদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে আধকৃত ধনসম্পদের এক-প- 
মাংশ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নাতর জন্যে মুসাঁলম প্রজাদের কাছ থেকে কর। 
সুলতান আমলে ভূমিরাজস্থ্বের হার ছিল সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক-পণ্মাংশ । 
কিন এই পাঁরমাণ বাঁদ্ধ করে কখনো কখনো অর্ধেক শসাও রাজস্ব হিসেবে আদায় 
করা হতো । রাজকোষের সবচেয়ে আঁথক আয় ভূমিরাজস্থ্ থেকেই হতো । 

অ-মহসলমানদের ওপর ধাষ করের নাম ছিল জিজিয়া। এর কোনো নাঁদষ্ট 
পাঁরমাণ ছিল না। সুলতানের মাঁজর ওপর নির্ভর করত । তবে, 'বাভন্ন ধরনের 
লোককে এই কর থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হতো এবং এই কর আদায়ের পরিমাণ 
মোট রাজস্ববের সামান্য আংশই ছিল ॥ অনেক সময় রাজস্ব বা্ধর জন্যে আইনসংগত- 
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ভাবে এই কর ধার্য করা হতো,-_ অ-ম:সলমানদের শাস্ত দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। 
ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে 'জাঁজয়া কর দেবার গুয়োজন হতো না। সেইজন্যে একাঁদক 
দিয়ে দেখতে গেলে বেশি লোক ধর্মীস্তারত হলে রাজকোষই ক্ষাতগ্রস্ত হতো । এই 
কারণে সুলতানরা ব্যাপক হারে ধর্মীস্তরশকরণের পক্ষপাতী ছিলেন বলে মনে হয় 
না।-_ সাধারণত শহরের পেশাদার ও কারগর শ্রেণীভুন্ত মানুষের ওপর 'জাঁজয়া 
কর বসানো হতো । এই পারমাণ ভাঁমরাজস্থ গ্রামান্চল থেকে আদায় করতে হালে 
কৃষকদের ওপর অনেক বেশি চাপ পড়ত । 

মুসলমানদের ওপর যে বিশেষ করের ব্যবস্হা ছিল, তাও সলতানদের খেয়ালের 
ওপরই 'নর্ভর করত । যদ্ধের লুশ্ঠিত সম্পদের ব্যাপারে সুলতান অনেক সময় পাচ- 
ভাগের চারভাগই নিজের জনো রেখে দিতেন 1 এ ছাড়াও রাজস্ব আদায় হতো বৈদে- 
শক বাণিজ্যের ওপর শুল্ক ও আমদান করা 1জ্গনসের ওপর কর থেকে | এই করের 
হার ছিল প্রব্যধূল্যের শতকবা আড়াই ভাগ থেকে শতকরা দশভাগ । 

সুলতানরাজ্য অনেকগাল প্রদেশে বিভন্ত ছিল । প্রাদৌশক শাসনকর্তাকে বলা 
হতো “মুফাত” । প্রদেশশাসন ও কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় ছিল শাসনকর্তা 
দাঁয়ত্ব । তবে, সুলতানের ইচ্ছানুযায়শ শাসনকর্তাদের বদালও করা হতো । রাজস্থের 
একটা 'াদি্ট অংশ তানি বেতন হিসেবে পেতেন । বাকি রাজস্ব যেত সুলতানের 
কাছে । নিজ্জের বেতনের অর্থ থেকে মুফাঁতি সুলতানের প্রয়োজনের জন্যে নাঁদ্ট 
দংখ্যক ঘোড়া ও পদাতিক সোৌনক প্রস্তুত রাখতেন | মদফাঁতর কাজে সাহায্যের জন্যে 
ছিলেন ভূমরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মচারী ॥। এইসব 
রাজস্ব ছাড়া সুলতানের নিজস্ব “খালসা" জমি থেকেও রাজস্ব আদায় হতো । সল- 
তানের নিজের প্রয়োজনেই এই অর্থ ব্যয় কবা হতো এবং এখানকার শাসনভার 
প্রত)ক্ষভাবে রা্তস্বীবভাগের হাতেই ছিল । 

এছাড়াও আরো যা জাম ছিল তা সুলতান ঠার কর্মচারীদের বেতনের পাঁরবর্তে 
ও পুরস্কার হিসেবে দান করতে পারতেন | সুলতান যুগের আগে উত্তর-ভারতে 
যেরকম ব্যবস্হা ছিল সুলতানী আমলের “'ইকৃতা”' বা ভূমিদান ব্যবস্হাও প্রায় একই 
রকম ছিল । ওই দানের পাঁরমাণ গ্রামে ও প্রদেশে বিভিন্ন রকম ছিল । বেতনের পাঁর- 
বর্তে দানই খিহিল সবচেয়ে পুচাঁলত প্রথা ৷ তবে, আগের মতো এ যুগেও ভূমির 
প্রকৃত মালিকানা সুলতানের হাতেই থাকত । জাঁমর করের ওপরই গ্রহীতার আধকার 
ছিল । বংশানুক্মে কেউ এই সহীবধে ভোগ করতে পারবে কিনা, সেটা সুলতানের 
ইচ্ছের ওপর নির্ভর করত । এছাড়া কখনো কখনো জামর আগণ্চাীলক শাসক জামর 
ইজারা নিতেন, অথণৎ ঠ্কৃতপক্ষে যত রাজস্বই সংগৃহীত হোক না কেনঃ 'তানি 
সৃলতানকে প্রাত বৎসর একটি 'নাঁদষ্ট পাঁরমাণ অর্থ 1দতে স্বীকৃত হতেন । কিন্তু এই 
এই ব্যবচ্ছায় দুন্শীতর নানা সুযোগ ছিল ॥ আগে থেকেই যেসব গ্রহীতারা দান করা 
জাঁমর স্ীবধে ভোগ করাছল, সুলতানকে কোনোভাবে অসন্ুষ্ট না করলে কেউ 
তাদের আধকারের হস্তক্ষেপ করত না। তবে, সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা 
মাঝে মাঝেই ঘটত ॥ ইকৃতা পদ্ধাতিতে ছোট ছোট গোম্ঠীপাঁত ও ভূম্যাধকারাীদের 



আগণ্চালক রাজাগু'লির পূনাঁবন্যাস / ২০৫ 

শাসনবাবন্ছার অন্তভূন্ত করে নিতে অসুবিধে হয়নি । 
মুফাঁত ও ইকৃতাদারদের সুলতানের জন্যে কৃষকদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে 

দিতে হতো । তাই, সহলতানের সেনাবাহিনীতে নানা ধরনের ও নানা জায়গার লোক 
থাকত | তশর নিজস্ব সেনাবাহিনীতে ছিল ক্রীতদাসের মধ্য থেকে নির্বাচিত দেহরক্ষণ- 
বাহিনী এবং আরো কিছু সংখ্যক সৌনক ৷ এদের কিছু অংশ থাকত রাজধানীতে 
এবং অবাশিষ্টরা সামান্ত অণ্লের 'বাভন্ন দুর্গে । সোনিকরা বেতন পেত, কিংবা 
তাদের ছোট ছোট ইকৃতার অধিকারণ করে দেওয়া হতো । 

মুফাঁত ও ইকৃতাদারদের সাঁম্মীলত সেনাবল ছিল সুলতানের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যার 
চেয়ে বোশ | 'নিয়মানূসারে এরা সবাই সুলতানের অনুগত হলে৭ তাদের মধ্যে 
স্বাধীন হবার বা অনেক সময়ই মুফাঁতর প্রাতই বেশি 'বশ্বন্ত হবার প্রবণত। 
দেখা যেত। 

আলাউদ্দীন মসনদে বসার সময় সুলতান” রাষ্ট্রের কাঠামো ছিল এই ধরনেরই । 
নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আলাউদ্দীনের যে বিশ্বাস ছল তা বোঝা যায় কৃষিবাবস্হায় 
1তাঁন যে পাঁরবর্তন এনোছিলেন তার মধ্য দিয়ে । এই. পারিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল 
ইকৃতাদারদের ক্ষমতা কাঁময়ে সলতানের ক্ষমতা বৃদ্ধ করা । আগেকার সহলতানণ 
আমলের সমস্ত দান, ধমাঁয় দান, মালিকানা স্বত্ব, মাসোহারা ইত্যাদি তিনি প্রত্যাহার 
করে নিলেন । নতহন করে ভূমিরাজস্ত্বের হিসেব হল ॥ € অবশ্য ফসলের উৎপাদন 
বেড়েছে না কমেছে তা 'স্হির করার জন্যে কিছ্র্দন অন্তর ভূমিরাজস্বের পারমাণ 
[ধারণ হওয়ারই কথা ) তারপর নত্দন করে কিছু কিছু ভূমদান ছল । আগেকার 
ইকৃতা ব্যবস্হা প্রত্যাহার করে আলাউদ্দীন বুঝিয়ে দিলেন যে, ইকৃতা চিরস্হায়ধ 
মাঁলকানা নয়। রাজস্ব আদায়ের পাঁরমাণ বৃদ্ধ করে উৎপাদনের অধণংশ 'স্হির করা 
হল এবং এ ব্যাপারে কোনোরকম সাবধে দেওয়া হল না। এছাড়াও, গ্রামবাসণরা 

পশুপালন করে আয়বীন্ধর চেষ্টা করলে তার ওপরও পশ্চারণ কর বসানো হল । 
প্রতি অঞ্চলের গড় উৎপাদন অনুযায়শ রাজস্ব নির্ধারিত হতো । যে বছর ফসল 
ভালো হতো সে বছর এ ব্যবস্হায় কারো অস্নীব্ধে হতো না, কিন্তু অজন্মার বছর 
কৃষকদের অত্যন্ত কম্চ পেতে হতো । 

আলাউদ্দীন চেয়েছিলেন যে, উদ্বৃত্ত আয় ইকতা-অধিকারাঁদের কাছে না গিয়ে 
যেন রাজকোষেই জমা হয়। আয়বৃদ্ধর জন্যে বাড়তি রাজস্ব আদায়ের আধকার 

ইকৃতাদারদের ছিল ॥ আমশর-ওমরাহরা যাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্যে 
আলাউদ্দশন তাদের মদাপান 'নাষদ্ধ করে 'দয়েছিলেন । কারণ, সম্ভবত মদ্যপানের 
আসরেই সাধারণত ষড়যচ্তের শলা-পরামশ হতো । ওমরাহদের পারবারের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্হাপন করার আগে সুলতানের অনুমতি নিতে হতো । উদ্দেশ্য, 
রাস্ৃনৌতক মতলবে যেন কোনো বিয়ে না হয়। বলাবাহুল্য, এই সাবধানতা 
কার্যকরণী করার জনো সুদক্ষ গুঞ্চর বাহনীক্পও প্রয়োজন হতো । 
রাজকোষের বাড়াঁত অথ" সেনাদল গড়ে তুলতেই খরচ হয়ে যেত। নঙ্গোল ও 

রাজপ্তদের আক্রমণের সমস্যা ও দক্ষিণ-ভারতে যহদ্ধঘাষ্নার জন্যে বিরাট সেনা- 
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বাহনীর প্রয়োজন হতো এবং তার খরচ নির্বাহের জন্যে বাড়ীত রাজস্বও দরকার 
ছিল । তার ভূমিরাজস্থ নাতি নিয়ে ষে সমস্যা সৃষ্টি হবে তা আলাউদ্দীন বুঝে- 
ছিলেন এবং সেজন্যে তান ব্যবহারের সমস্ত 'জানষেরই মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা 
করোছিলেন । নিয়ন্িত মূল্য ও 'িধ্ণারত পাঁরমাণে শস্য বিরী করা হতো। 
উৎকৃষ্ট স্তীবন্মের কেনাবেচার ওপরও নিয়ন্ত্রণ চালু হল । কিন্ত এইসব নিয়ন্ত্রণ 
কেবল দিল্লী ও তার কাছাকাছ অঞ্চলেই সফল হয়েছিল । অন্য কোথাও জীনসের 
সরবরাহ, মূল্য ইত্যাঁদর ওপর নজর রাখা সম্ভব 'ছিল না এবং আইনভঙ্গকারীদের 
সাজা দেওয়া সম্ভব হতো না। 

মঙ্গোলরা ক্রমাগত উত্তর-ভারত আক্রমণের চেঙ্টা করত । শেষ পযন্ত ১৩০৬ 
সালে ঘরোয়া বিবাদ শুরু হওয়ায় মঙ্গোলরা আবার মধ্া-এশিয়ায় ফিরে যায় । হীতি- 
মধ্যে আলাউদ্দীন গুজরাট ও মালোয়ায় যুদ্ধষান্না করোছিলেন ও রাজপুতদের 
রণথাস্ববোর ও চিতোর দুর্গ দু'টি দখল বরে 'নিয়োছিলেন ৷ তবে, দাঁক্ষণাত্যে তার 
সেনাদল বিশেষ সুবিধে করতে পারোন ৷ আলাউন্দীনের স্বপ্ন ছিল যে দাক্ষিণাত্যের 
শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তিনি স্ূলতান"র অন্তর্ভুক্ত করবেন । এরপর তার ধর্মীস্তারত সেনাপাতি 
সুদর্শন যুবক মালিক কাফুরের নেতৃত্বে গুজরাটে আরেকবার সেনাবাহিনী পাঠালেন । 
গুজরাটী এই' যুবকের নেতৃত্বে আঁভষান সফল হল । দাঁক্ষণাত্যের উপদ্বীপ অণুল 
ক্রমশ উত্তর-ভারতের নতুন রাজনৈতিক শান্ত সম্পকে সচেতন হয়ে উঠেছিল । মালিক 
কাফুর নানাঁদকে আক্রমণ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি সা্বিচন্ত করেন । এমনকি 
পাণ্যরাজোর মাদুরা শহরের ওপরও কাফুর আক্রমণ করেছিলেন এবং তার আগে 
উত্তরাণ্চলের কোনো শাসক মাদুরা পর্যন্ত পৌছতে পারেননি । আলাউদ্দীন যখন 
ভারতব্যাপী সাগ্রাজ্য স্হাপনের উদ্যোগ করহেন, তখান উত্তরাঞ্চলে নানা ফড়যন্ম 
শুরু হয়ে যায় । একে একে গুজরাট, চিতোর ও দেবাগার সুলতান শাসন থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । হতাশ আলাউদ্দীন ১৩০৬ সালে মায়া গেলেন । 

এরপর চারবছর ধরে ঘন ঘন রাজাবদলের পালা চজলো। এদের শেষজন 
গছলেন এক নিম্নবর্ণের ধর্মীন্তারত 'হন্দ্ব ৷ তান সুলতানের 'প্রয়পান্ত ছিলেন এবং 
শেষ পর্যন্ত সবলতানকে হত্যা করে 'নিজেই মসনদ দখল করে নেন । এ'র নিষ্নবর্ণে 
জন্ম হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তৎকালীন বিবরণগুঁলিতে অনেক মন্তব্য করা হয়েছে। 
অথচ ইসলামে এই ধরনের বর্ণ সচেতনতা থাকার কথা নয় । তার নিম্নবর্ণে জন্ম 
এবং সর্যোপাঁর ভারতীয়ত্ব নিয়ে এক তক পাঁরবার তার বিরদ্ধে বিচ্রোহ সংগঠিত 
করল । এদের নেতা গিয়াসুদ্দীন তৃঘলক ১৩২০ প্রীস্টান্জে সিংহাসন দখল করে 

তুঘলক বংশের প্রাতষ্ঠা করলেন । 
আলাউদ্দীনের মতো নতুন স্লতানকেও একই ধরনের রাজনোতিক সমস্যার 

"সম্মুখীন হতে 'হল । বরঙ্গল, উঁড়ষ্যা ও বাংলাদেশ জয় করে তান আবার্ 
সাম্রাজ্য স্হাপনের স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলেছিলেন । কিন্তু তার অর্থনেতিক নীতি ও 
রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো সামঞ্জসা ছিল না। আলাউদ্দীন প্রবাঁতিত 
নিয়মগুলি হয় তৃলে নেওয়া হল, নয়তো শাথিল করা হল । ইকৃতাদাররা তাদের 
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পুরনো আঁধকার ফিরে পেল । কেবল প্রাদেশিক শাসকরাই এদের মাথার ওপর 
ছিল । কিন্তু শাসক ও ইকৃতাদাররা একসঙ্গে ষড়যন্ত্রে জিপ্ত হতো । এইভাবে ধরে 
ধীবে শাসন ক্ষমতা আবার ওমরাহদের হাতে চলে যেতে লাগল । 

গিয়াসুদ্দীনের পর গাঁদতে বসলেন মহম্মদ-বিন তুঘলক | বছ বিতাঁকত এই 
রাজার নানারকম আভনব কার্যকলাপের জন্যে কোনো কোনো এঁতহাসিক 
তাকে পাগল? আখ্যা দিয়েছেন । অথচ গার রাজনোতিক রীতিনীতি 'বচিন্র ও 
অভাবনীয় হলেও তার পেছনে কিছু অকাট্য যুন্তও ছিল । 

মহম্মদ সপ্তবত আলাউদ্দীনের ভাবধারায় উদ্বদ্ধ হয়ে ভারতব্যাপী সামাজ্যের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন । এছাড়া মধ্য-এাশয়ার খোরাশানে এক আভষানের পাঁরকজ্পনা তার 
ছিল । এইসব পামাঁরক উচ্চাকাঙক্ষার ওপর 'ভীন্ত করেই তার অর্থনশীতি রচিত হয়ে- 
ছিল । তান প্রথমেই দোয়াব অণ্চলের (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবতর্দ উর্বর অঞ্চল) রাজ- 
স্ববাদ্ধ করলেন । কিন্তু আলাউদ্দীনের ক্ষেত্রে আঁতারন্ত রাজস্বের দাঁব মেনে নিলেও 
এবার কৃষকরা ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করে দিল। বিদ্রোহ দমন বরে করনীতি পারবর্তন 
করা হল। মহচ্মদের দুর্ভাগ্য যে, এরপরই দোয়াবে এক দৃঁভিক্ষ দেখা দিল । 

উত্তর-দাক্ষণাত্য সলতানশীর আধকারভ্যস্ত হয়েছিল এবং দক্ষিণাদকের আরো 
রাজ্য 'তানি জয় করতে চাইছিলেন । তাই, এই রাজ্যগ্নঁলির কাছাকাছি দাক্দণে তিনি 
একটি নতুন রাজধান? স্থাপন করার পাঁরকজ্পনা করলেন । এই পারকঙ্পনা বেশ 
সংগতই মন্তন হয়োছল। ১৩২৭ থেকে ১৩৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রাজদববার 
দৌলতাবাদ বা যাদবদের রাজধানী পুরনো দেবাগারতে চলে এলো | মহচ্মদ যাঁদ 
দরবার স্থানান্তারত করেই ক্ষান্ত হতেন, তাহলে কারো আপাস্তর কোনো কারণ 
থাকত না। কিন্তু তান আদেশ দলেন যে 'দল্লীর প্রত্যেক আঁধবাসীকেও তার 
সঙ্গে নতুন রাজধানীতে ষেতে হবে । এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। শেষ 
পর্যন্ত দৌলতাবাদকে রাজধানশ হসেবে উপধুস্ত মনে না হাওয়ায় কয়েক বছর পরে 
রাজধানী আবার 'দিল্লীতেই ফিরে এলো । 

ইতিমধ্যে অন্যান্য গোলযোগ শুরু হযে গিয়োছল ৷ তোর দুর্গ রাজপুতরা আবার 
দখল করে নিল এবং বাংলাদেশের শাসনকর্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করল । মঙ্গোলরা 
সন্ধপ্রদেশ আক্রমণ করল এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের ত.্ট করা হল। 
এইসব সমস্যা মিটে যাবার পর মহম্সদের ইচ্ছে হল যে, মধ্য-এীশয়ায় তান 
আভষান চালাবেন । এরজন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন ছিল ৷ তাই, মহম্মদ তামা ও 
পেতল্টে মুদ্রা বাজারে ছাড়লেন । এই ধরনের মুন্রাব্যবন্থা চীন ও পারস্য প্রচালত 
ছিল এবং স্বলতান সম্ভবত সেকথা জানতেন । কিন্তু এই নতদন মুদ্রা যাতে জাল না 
করা যায় সে সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হল না। ব্যবসায়ীরা রাশিরাশি 
জালমুদ্রা বাজারে ছেড়ে দিল । সব মিলিয়ে এক সম্পূর্ণ অথনৈতিক বিশংখলা দেখা 
দিল । খোরাসান অভিযানও পারত্যন্ত হল। এর বদলে মহদ্মদ হিমালয়ের 
কাংড়া অঞ্চলে একটা ছোট আভষান পারকম্পনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হলেন। 
অবশ্য এই আভযানেরও প্রয়োজন ছিল, কেননা কাংড়ার উপজাতাঁয়রা সমতল 
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অণ্চলের বিদ্রোহখর্দের নিজেদের কাছে আশ্রয় দিত এবং কাংড়া দমন তাদের সামনে 
একটা উদাহরণ হিসেবে দরকার ছিল । 

আলাউদ্দীন বুঝোছলেন ঘে, সুদূর দক্ষিণের উপকূল অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে শাসন 
করা কঠিন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ব্যবচ্ছা হল, দাক্ষণাত্যের রাজাগ্নীলর ওপর 
রাজনোতক কর্তৃত্বের চেণ্টা না করে কেবল কর আদায় করা । তাতে রাজকোষের 
অবস্থা ভাপো হবে । কিন্তু এ ধরনের বাবস্থাও বোশাঁদন চলতে পারে না। মহম্মদ 
একথাটা বুঝেছিলেন এবং সেজন্যে দাঁক্ষণাত্যে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসে 
সুলতানগর ভীত দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন । শেষ পর্যন্ত মহম্মদকে দিল্লীতে ফিরে যেতে 
হলেও দাঁকুণাত্যে মহম্মদ যে এসোৌছলেন তার ফলেই কিছুকাল পরে উত্তর- 
দাক্ষণাত্যে বাহমনী রাজ্য ম্থাঁপত হল মাদ্ুরাই-এর পাগুযরাজা ১৩৩৪ সালে 
সুলঙানীর কর্তৃত্ব খেকে স্বাধীন হয় এবং তারপর উত্তরাঁদকে বরঙ্গলেও একই রকম 
িবদোহ দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যের উপকূল অণ্টলের রাজ্যগ্ীল এইভাবে স্বাংীন হয়ে 
গেল । ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চ্ছাঁপিত হল বিজয়নগর রাজ্য এবং পরবতাঁ ২০০ বছর 
ধবে দাঁক্ণাত্যে বিজয়নগরই ছিল প্রধান রাজ্য । সাগ্রাজ্যগঠনেব স্বপ্ন ভেঙে গেল । 

সুলতানর ভাঙন ধা আলাউন্দশন কিছুটা মেরামত করেছিলেন, এখন তা আবার 
প্রকট হয়ে উঠল । বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে বিদ্রোহ দেখা দল । 'দল্লী ও 
সংলগ্ন অণ্ুলে দ্বাভিক্ষ দেখা দেওয়ায় জাঠ ও রাজপুত চাষীরা বিদ্রোহ করে বসল:। 
রাজদরবারের ধমণঁয় প্রবন্তারাও এবার মহম্মদের নানা নীতির সমালোচনা শুরু করে 
দিলেন । উচ্চাকাত্ষা প্রণ করার সাধ্য স্বলতানের ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৩৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দে 1সন্ধৃতে বিদ্রোহীদেয় 'ধবুদ্ধে আভযানের সময় জবরে আক্রান্ত হয়ে মহচ্মদের 
মৃত্যু হল । 

দরবারের ওমরাহ ও ধায় প্রবস্তারা মহদমদের খুজলতাতপুত ফিরাজ শাহকে- 
পরবতাঁ সুলতান নির্বাচিত করলেন । তার প্রথম কাজ হলো বিদ্রোহ দমন । 'কিন্ধু 
আধকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বিদ্রোহখদের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাণ্য হলেন । য্মন- 
বাংলাদেশ । আমীর ওমরাহদের অনুগ্রহে গাঁদ দখল করার জন্যে ফিরোজ শাহ বাধ্য 
হটৈই তাদের অনেকটা রাজনোতিক ক্ষমতা দয়োছলেন | ফলে, কাঁষ ও ভূমিরাজস্দ্েয় 
ব্যাপারে আগেকার কঠোরতা 'শাথিল হয়ে গেল । আগেকার আমলের বাজ্রারা 
যেসব ধমাঁয় দান বাজেয়াপ্ড করোছলেন, ফিরোজ শাহের আমলে উণ্তরাঁধকাবীদের 
হাতে ওইসব দান আবার 'ফারয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ, বংশানুক্লামক বভোগদখলের 
আঁকার মেনে নেওয়া হল । ধ্লাঞ্জকর্মচারী ও সেনাপাতদের ফিরোজ উদারভাবে 
প্রচুর জাম চাষ করার জন্যে দিয়ে দিলেন । এইজন্যে সমস্ত চাষের জামির পুন- 
মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়োছল । এর জন্যে সময় লেগেছিল ছয় বছর । সমগ্র জামর 
রাজস্বের পারমাণ হিসেব করে দাড়াল ৭ কোণ টঞ্কা ।* 

* প্রতিটি রৌপ্য টক্কার মূল্য ছিল ১৭২ গ্রেন রূপা এবং এটি ছিল মোটামুটি এক টাকার সমতুল্য । 
তবে, তখনকার দিনে টক্কর ক্রয়মূল্য ছিল প্রচুর । এক টক্কার বিনিময়ে ৭৫ কিলোগ্রাম গম কেন] বেত। 
555 কেবল উপহার হিসেবেই ব্যবহার হতে! । ৪৮ “জিতল'-এ এক 
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কোনো কোনো সুলতান মন্দির ও মুতিভঙ্গকারী হিসেবে প্রাসাদ্ধলাভ করোছিলেন । 
তৎকালান বিবরণীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে । সম্ভবত সলতানদের 
ধর্মে প্রগাঢ় ভান্তর প্রমাণ হিসেবেই এত বিস্তারতভাবে এইসব কার্যকলাপের কথা 
বাঁণত হয়েছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্মীনুরাগ ছাড়া অন্য কারণও ছিল । ফিরোজ শাহ, 
কোনে। কোনে। সময় মুত ও মন্দির ধ্বংস করেছিলেন । ডীঁড়ষ্যা আঁভযানের সমাপ্তি 
ণহসেবে ফিরোজ, পুরীর জগন্নাথ মান্দর ধ্বংস করেছিলেন । 

সমকালীন বিবরণী লেখকদের এটাই প্রমাণ কর লক্ষ ছিল যে সুলতানের 
শাসনে বিধমাঁদের জীবন আঁতঙ্ঠ হয়ে উঠেছে । তাহলে গোড়া মুসলমানরা খুঁশ 
হবে ॥ শৃধুমান্র ধর্মীবদ্ধেষ বা মুতিপূজা বিরোধ গজনশর মামুদের মতে। €লাকের 
মান্দর ধ্বংসের কারণ হয়তো হতে পারে ( যদিও সেক্ষেত্রেও লুণ্ঠনের লোভট। কম 
ছিল ন ), কিন্তু কোনো৷ সংলতানের পক্ষে নিজের রাজ্যে মন্দির ধ্বংসের আদেশ 
জারণী করে পণ্যাজ'নের চেহ্টা অত্যন্ত বোকামির পারচয়, তাতে সন্দেহ নেই । 

সন্ধু অণুলের আরবর্দের সম্পকে” একটি দাঁলল পাওয়। যায়, তাতে মুতভাঙ্গার 
কি উদ্দেশ্য ত৷ স্পষ্টভাবে ব্যস্ত কর! হয়েছে । সিন্ধু বিজেতা আরবীয় মহম্মদ বন 
কাসিম তার ওপরওয়ালার কাছে একটি চিঠি লিখে এই জবাব পেয়েছিলেন £ 

“-*-আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত মহম্মদ বিন কাঁসমের পন্ন পেয়োছি এবং বন্তব্যও 
বুঝতে পেরেছি । বোঝা যাচ্ছে, ব্রাক্মণ্যবাদের প্রধান আধবাসীর! বুধ অগুলে 
তাদের. মন্দিরটি পৃননির্মাণ করে নিজেদের ধর্মীচারণের অনুমতি চেয়েছে । 
আধবাসীর। যখন খাঁলফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আর 
িন্ধুই আদায় করার কথা ওঠে না। তারা৷ আমাদের আশ্রয়ে আছে এবং 
তাদের জীবন ও সম্পান্তর ওপর আমরা হাত দিতে পারি না। তারা তাদের 
গনজেদেন ধর্মাচরণ করক | নিজের ধর্মপালন সম্পকে" কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, 
তার। যেমন খুশি থাকুক-' 1৮২ 
যাঁদ একথাও বল। যায় যে, তুকীর্দের তুলনায় আরবরা অনেক সসভ্য ও 

মানাবক ছিল, সুতিভঙ্গের মাধ্যমে চ্ছানীয় আধবাসীদের এটাই বোঝানে। হতে। 
যে, 'বদেশীরা অনেক বোঁশ পরাক্রান্ত ।* 

তখনে। পধন্ত মুসলমান সম্প্রদায় দেশের স্বমগ্র জনসংখ্যার সামান্য ভগ্মাংশ মাঘ । 
উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা তাই নিজেদের খুব নিরাপদ মনে করত না । ধর্মীস্তারত 
মুসলমানরা ছিল প্রধানত নিম্নবর্ণের 'হন্দ্র। এইসব হিন্দুরা আশ করোছিল যে, 
ইসলাম ধর্মে তাদের অবস্থা ভালে হবে। এরা আঁভজাত মুসলমানদের বিশেষ 
সাহাষ্য বা ভরসা দিতে প্রারোন । উচ্চবর্ণের যেসব 'হন্বব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে- 
ছিল, তার। কদাচিৎ ধর্মীব্বাসে অনুপ্রাণত হয়ে ধর্মাঞ্জীরত হয়েছিল । এরা আঁধ- 

* এভাবে এক হুলতাঁন অন্ক হুলতানের কাছেও নিজের পরা ক্রম প্রকাশ করতেন। পরবর্তাঁ যুগে 
সুলতান সিকান্দার লোদী জৌনপুরের সুলতানের ষসজিদ ভেঙে দিয়ে নিজের শফ্ির পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। এক্ষেত্রে হুই হুলতঁনই কিন্তু ছিলেন মুসলমান। হ্ৃতরাং ছুটি পরম্পরবিরোধী ধর্মের কখাই 
এখানে ওঠে ন! 

ভা. ই, ১৪ 
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কাংশই ছিল সুযোগ সন্ধানী ॥ তারা ভাবত, ধর্মীন্তরের সাহায্যে তারা রাজনৌতিক 
বা“অর্থনৌতকভাবে লাভবান হবে । এদের কিছু কিছু উচ্চপদ দেওয়া হলেও তুকাঁ 
ও আফগানর। এদের সন্দেহের চোখেই দেখত । 

গোড়া হিন্দ ও গৌঁড়। মুসলমানরা একে অপরের ধর্মের প্রভাব বরদান্ত করত না। 
মুসলমানরা হিচ্দ্দের শাসন করত বটে, 'কন্তু হিন্দুর মুসলমানদের বর্বর বলে 
আঁভাহত করত ॥ 'হন্দ্রদের মান্দর মুসলমানদের কাছে কেবল যে পৌত্তীলকতার 
প্রতীক ছিল তাই নয়, তারা বৃঝত যে এই দেশের শাসক হওয়া সত্বেও এখানকার 
জীবনযাঘ্রার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধকার নেই । মান্দর 
কেবল ধমাঁয় আচার পালনেরই শ্ছান ছল না, বহুকাল ধরেই মীন্দরগু ল 
গ্রামের 'হন্দ্দের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রে হয়ে উঠোঁছল । মান্দরে "ইন্দ্র 
একসঙ্গে এসে জড়ো হাতে।, আর হিন্দ্দের একন্র সমাবেশ শাসকদের ভশীতর কারণ 
ছিল । কেননা, এইসব সমাবেশেই বিদ্রোহের বীজ বপন হতো ।॥ ( একই কারণে 
সুলতানর। সুফাদের ধর্মীশক্ষার কেন্দ্ুগুলি সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করতেন ।) মান্দর 
ছিল একাধারে ব্যাঙ্ক, ভূম্বামী, কারিগর ও ভূত্যদের নিয়োগকর্ত।, শিক্ষা ও 
আলোচনার কেন্দ্র, গ্রামশাসন কেন্দ্র এবং উৎসবেরও কেন্দ্র । মুসলমান শাসকের 
এসবে অংশগ্রহণের আঁধকার 'ছল না । মান্দর দেখলেই দেশের সমাজজীবন থেকে 
বিচ্ছল্নতার কথা মুমলমানদের মনে পড়ে যেত। অন্যাদকে আবার, রাজনৈৌতিক 
ক্ষমতা হারানোর পর গোড়া হিন্দুদের কাছে এই বিচ্ছিন্ন তাই একমান্র অস্ত্র ছিল, 
যার দ্বারা তারা নঙ্েদের স্বাতল্ত্য বাঁচিয়ে রাখতে পারত । 

[ফিরোজের মৃ্ভাঙার উৎসাহের সঙ্গে ভারতের অতীত ইতিহাস ও ০ংস্কাতিতে 
তার প্রচণ্ড আগ্রহের ব্যাপারটার সামঞ্জস্য খজে পাওয়া কঠিন । একবার কাংড়ার 
একটি গ্রন্থাগারে গিয়ে তিন আদেশ দিয়োছলেন যে, হিন্দুধ্ম সম্পাকত 'বাভম্ন 
পঠাথপন্ত যেন আরবাঁ ও পারসাী ভাষায় অনুবাদ করা হয় । মীরাট ও তোপরায় গিয়ে 
অশোকের ভপ্তগুীল দেখে ফিরোজ এত মপ্ধ হন যে, সেগুল তিন "দিল্লীতে আনিয়ে 
নেবার আদেশ দেন । একটি শ্তপ্ত নগরদুর্গের কাছে স্থাপন করা হয় । ভ্তভগানের 
লিপিগাঁল ফিরোজ পড়তে চেয়োছিলেন বটে, কিনব অশোকের যুগের এতকাল পরে 
'লাঁপ পারবাঠত হয়ে যাওয়ার ফলে কেউই ওই লিপি পড়তে পারোন। ফিরোজ 
শুনেছিলেন যে, শ্তপ্তগলর কোনো যাদুকরণ প্রভাব আছে,এনং কোনো ধর্মীয় ত'ু- 
টানের সঙ্গে ভ্ভগুলির যোগ আছে । পৌত্তলিকদের পৃজ্জার কোনো 'জানিসে 
ফিরোজের যাঁদ অতই দ্বণা থাকবে, ত।হলে তার পক্ষে শ্তস্তগ্ীল ভেঙে ফেলাই স্থ্াভা- 
বিক ছিল। তার বদলে "তান শ্ত্তগহীল দর্শনীয় বস্ত্র হসেবে হ্থাপন করেছিলেন । 

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোল দলপাঁত তৈমুরের নেতৃত্বে ভারতের ওপর ভয়ংকরতম 
মঙ্গোল আক্রমণ ঘটল | তৈমূর ছিলেন মধ্য-এঁশয়ার তুকাঁ। তার বস্তব্য ছিল, তুঘ- 
লকরা যথেষ্ট খশটি মুসলমান নয় এবং সেজন] তাদের শান্তি দেওয়া প্রয়োজন । এই 
আক্রমণের সুযোগে গহজরাট, মালোয়া ও জৌনপূর স্বাধীনতা ঘোষণা করল । পল্লী 
আক্রমণ সমাধা করে তৈমুর পাঞ্জাব শাসনের জন্যে এক প্রাতাঁনাধ রেখে মধ্য-এশিয়ায় 
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প্রস্থান করলেন । এর অল্পাঁদন পরেই তুঘলক বংশের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে। কিন্ত 
সুলতানী চলতেই থাকল । বাঁদও আগের গৌরব আর ফিরে এলো না। তৈমূরের 
প্রাতানাধ দিল্লী দখল করে নিজেকেই সুলতান ঘোষণা করলেন । এইভাবে সৈয়দ 
বংশের স্চনা হল এবং পণ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই বংশই রাজাশাসন করল । 
সুলতানী কোনোমতে টিকে গেল । 

সৈয়দরা শাসনব্যবস্হা কাজচলা গোছের করে ততদিন চালালেন যতদিন না 
কোনো প্রবলতর বংশ রাজোর ভার নিতে পারল । উত্তর অণুলের এক প্রদেশের 
শাসনকতা বাহলুল লোদী সুযোগ বুঝে সৈয়দদের সারিয়ে দিয়ে নিজেই ১৪৫১ সালে 
দল্লীর মসনদ দখল করলেন । লোদশীরা ছিল খাট আফগান । অর্থাৎ, এবার তুকর্ণ 
ওমরাহদের প্রভাব কমে গেল । 

তুকাঁদের তুলনায় আফগানরা বোঁশ স্বাধীনচেতা ছিল এবং নিজেদের উপজাতায় 
স্বাতন্ম্য বজায় রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল । আফগানরাই ছিল লোদী রাজাদের 
প্রধান খ+টি এবং তাদের সন্্ট করার জন্যে বছ ইকৃতা বাল করা হয়েছিল । প্রথম 
দুই লোদী রাজা স*লতানীর স্বৈরাচার? কর্তৃত্বকে কিছুটা খর্ব করেছিলেন এবং এই- 
ভাবেই আফগান ওমরাহদের আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন । 'কন্ু এই বংশের 
শেষ সুলতান ইন্রাহম লোদী পূর্ণ স্বৈরতন্ম ফিরিয়ে আনলেন এবং আফগানদের 
উপজাতীয় স্বাতন্দরযর প্রাত কোনো সহানুতীত প্রকাশ করলেন না । ফলে, আফগান 
ওমপাহরা সুলতানের শক্ুু হয়ে উঠতে শুরু করল ।॥ কেউ কেউ অসন্তোষ মনেই 
গোপন রাখল, আবার অন্যেরা প্রকাশ্যেই অসন্তোষ জ্ঞাপন করল । ইব্রণাহমের বরো- 
[ধতা করার উদ্দেশ্য আফগানরা নিজেদের 'বরোধ সামীয়কভাবে চাপা দিল । শেষ 
পর্যন্ত বিদেশী শান্তর সাহায্যে ইব্রাহমকে গ্াঁদচ্যুত করে তারা সুলতানা ব্যবস্হার 
মধ্যেই নিজেদের বিশেষ মর্যাদা পুনঃপ্রাতষ্ঠার চেষ্টা করল । পাঞ্জাব ও "সিন্ধু প্রদেশের 
শাসনকর্তারা বাবরের কাছে সাহায্যের জনে) আবেদন করল । বাবর ছিলের তৈমর 
চৌঙ্গস খানের বংশধর ।॥ [তন তখন আফগ্াানস্তানে ভাগ্যান্বেষণে বাস্ত। বাবর 
পাঞ্জাব আঁধকার করতে আগ্রহণী ছিলেন এবং এই অনুরোধ পেয়ে তখুনি সেনাবাহনা 
নিয়ে উত্তর-ভারতের দিকে যাত্রা করলেন । আফগানরা ছাড়া বাবর একজন রাজপুত 
রাজারও সমর্থন পেয়েছিলেন । ওই রাজার আশা ছিল, বাবরের সাহায্যে তানই 
দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন । ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের সমভৃমিতে বাবরের সঙ্গে 
ইব্ত(হিমের যুদ্ধ হল। ইব্রাহিম পরাজত ও গনহত হলেন এবং লোদ বংশেরও 
অবসান হল । বাবর নতুন রাজবংশ স্হাপন করলেন এবং তার উত্তরাধকারণ 
মোগলরা অবশেষে দিল্লীর সুলতানদের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন 
সার্থক করে তুলেছিলেন । 

সুলতানদের পতনের পর অবধারিতভাবেই প্রদেশগল স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা 
করেছিল । মুঘল শাসন সংপ্রাতষ্ঠিত হবার আগে পর্ন্ক কোনো কোনো প্রদেশ 
দিল্লীর আনাশ্চত রাজনোতিক অবস্হার সুযোগ নিয়েছিল । কিন্তু কোনো কোনো 
প্রাদেশিক শাসনকঠা বুঝতে পেরেছিল ষে, তাদের ভাগা সুলতানশর 'সঙ্গে বাধা এবং 
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তারা মৃঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে 'নিল। স্লতানীর সীমানার পাশে ছোট বড় 
অনেক রাজ্য গঠিত হল এবং তাদেরও একই রকম উচ্চাকাঞ্কা ছিল । এদের মধ্ 
ছিল গুজরাট, মালোয়া, ম্বোর, মাড়োয়ার, জৌনপুর এবং বাংলাদেশ । এরা 
সলতানী আমলের শৈষাঁদকেই স্বাধীন হয়ে উঠেছিল । সুলতানরা এদের বাধা 'দিয়ে 
বার্থ হয়েছিলেন । কিন্তু এদের মধ্যে কোনো এঁক্য ছিল না। সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ 
যখন চলত না, তখন এরা নিজেদের মধোই বদ্ধ করত । যাদ্ধ বা মন্রতার মধ্যে 
কোনো ধমশয় জোটবন্দী ছিল না। হহন্দ্রাজারা মৃসালম রাজাদের সাহায্যে অন্য 
হন্দুরাজাদের বিরবদ্ধে যুদ্ধ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না । মুসালম রাজাদের ক্ষেত্রেও 

ধা খত 1 তা পি. 
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তাই কোনো বিশেষ রাজনোতিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ধর্মের কোনো স্হান ছিল না। 
সেরকম সুযোগ থাকলে অবশ্য তার পূর্ণ সন্ধ্যবহার হতো । 

ক্ষুদ্ূতর রাজ্যগযালর উত্থান ও পতনও ঘটেছিল দ্রুততর | ভূঁমদানের সুযোগে 
লাভ্ভবান ভূত্বামীরাই প্রপ্তানত এইসব ছোট রাজ্য স্হাপন করেছিল । এই যুগে ছিল 
সংবিধাবাদের ষুগ এবং মিন্রতাচুন্তরও প্রকৃত কোনে। মৃন্য ছিল না। আবার 
সাংস্কীতিক দিক থেকে দেখলে এইযনগে ইসলামী প্রাতষ্ঠানগঁল ভারতাঁয় সংস্কৃতিতে 
অঙ্গীভূত হতে শুরু করোছল-_এইসব রাজনোতকভাবে অশান্ত অণুলগৃঁলতেই । 
এখানে তুর্কী বা আফগান ওমরাহদের পক্ষে, বিশেষ করে স্বাতন্ম্য বজায় রাখার 
প্রয়োজন ছিল না। বরং বিদেশী শাসকদের পক্ষে শাসিতদের সঙ্গে মিলোমিশে 
থাকাই ভালো ছিল, কেননা সেভাবেই শাঁসিতের বৌশ আনৃগত্য আদায় সম্ভব ছিল । 

সুলতানের বিরৃদ্ধে গুজরাটের শাসকের বিদ্রোহের মধ্য 'দিয়েই স্বাধীন গৃঁজরাট 
রাজ্যের জন্ম । আহমেদ শাহের এই রাজ্য শীন্তশাল" হয়ে ওঠে ৷ ঘোর 'বংশের 
একজন লোক ১৪০১ খ্রীস্টাব্দে মালোয়া রাজ্য স্হপন করে । এই রাজ্য ক্ষমতাশালশ 
হয়ে ওঠে ছুশাঙ শাহের (১৪০৫-১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) আমলে । তান 'বন্ধ্য পর্বতমালার 
মাগুযতে একাট দুর্গে তার রাজধানী নিয়ে যান। সমন্ত পঞ্চদশ শতাব্দী ধরে গুজরাট 
ও মালোয়া ক্রমাগত 'ববাদে লিপ্ত ছিল । রাজপুতদের সাহায্য পাওয়৷ সত্বেও 
মালোয়া শেষপর্যন্ত গুজরাটের কাছে পরাজিত হয় । 

ইতিমধ্যে গুজরাট আরেক বিপদের সম্মুখীন হল । সমুদ্রপথে পশ্চমাঁদক থেকে 
পতুর্গীজরা এসে উপাস্হত হল ॥ ভারতের পশ্চিম উপকূলে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 
পর্তুগিজ পর্যটক ভাস্কো-ডা-গামা এসোছিলেন । পর্তুগাীজরা ব্যবসাকেন্দ্র ও ছোট 
উপাঁনবেশ স্হাপন করতে চাইছিল । আরো বোঝা গেল, এই আঁধকার প্রাতগ্ঠার 
জন্যে পর্তুগীজর৷ প্রয়োজন হলে লড়াইয়ের জনোও তোর । আগেকার আরব 
ব্যবসায়ীরা 'কন্তু ব্যবসাকেন্দ্র স্হাপন ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আগ্রহী ছিল ন।। 
পরুগশজদের লক্ষ্য ছিল গুজরাটের দুই সম্বন্ধ বন্দর ব্রোচ ও ক্যান । আলোচনা 
চলার সময়েই পর্তুগীজরা গৃক্জরাটের শেষ রাজাকে হত্যা করেছিল । তারপর ১৫৩৭ 
খ্রীষ্টাব্দে মৃঘলরা গৃজরাট আঁধকার করে" নেয়। এর আগে গুজরাট মিশরীয় 
নৌবাাহনশর সাহায্য চেয়েছিল পর্তুগীজদের দমন করার জন্যে। কিন্ত্বু দেশের 
অভ্যন্তরের গোলযোগে এত বোঁশ জাঁড়ত হয়ে পড়েছিল যে, উপকূলে অণুল রক্ষা 
করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

এইযগের রাজপৃত়ি শাসকরা ছিলেন আঁধকাংশই ছোট ছোট গোচ্ঠীর দলপতি । 
সুলতানরা কোনো কোনো রাজপুত শাসিত অণ্চল দখল করে নেন এবং রাজপুত 
শাসকরা সামন্তরাজা হিসাবে নিজেদের আন্তিত্ব বজায় রেখোঁছলেন.। কেবল দু'টি 
রাজপুত রাজ্যই নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখোছল- মেবার ও মাড়োয়ার ৷ এদের 
উচ্চাকাংক্ষা ছিল দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার ॥ আধুনিক কালে এই শাসকর। 
উদয়পুর ও যোধপৃরের রাজা হিসেবে বেশি পাঁরচিত। 

1দল্সশর সুলতান আলাউদ্দীন বখন চিতোর দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, গঁহলা 
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বংশতুত্ত হামীর নামে এক রাজপুত দুর্গ থেকে পালিয়ে যান। এরপর তান 
আরাবল্লী পর্বতমালা অগ্চলে সহলতানের সেনাবাহনীর বিরুদ্ধে গোরলাষদ্ধ শুরু 
করে দেন । হামীর চিতোরদুর্গ পুনবুখ্ধার করেন এবং মেবার রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন । 
হামীরের জয়লাভে সুলতানের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং একে একে আরো 
রাজপুত রাজ্য স্হাপনের স্চনা হয় । রাঠোর বংশ্টয় রাওয়াল-এর চেষ্টায় মাড়োয়ার 
রাজ্য প্রীতাষ্ঠত হল। হীন নিজেকে কনৌজের গাহড়বাল বংশজাত বলে দাঁব 
করতেন । মাড়োয়ার ছিল মেবারের পশ্চিমাদকে এবং বর্তমানের যোধপুর শহর 
অণুলে । রাওয়ালের প্রপোৌত্র যোধা যোধপুর শহরটি নির্মাণ করেন । মেবার রাজ্যে 
রৌপ্য ও সাঁসার খাঁন আবিচ্কত হবার পর রাজ্যে নতুন সমৃদ্ধ এলে৷ ॥ মনে হল, 
এবার রাজপূতরা উত্তর-ভারতের রাজনীতিতে আবার বৃহৎ শান্তর ভীমকা নেবে । দৃই 
রাজ্যের বন্ধুত্ব দৃঢ় করার জন্যে দুই রাজপাঁরবারের মধ্যে ধেবাঁহক সম্পর্ক স্হাপিত 
হল। কিন্তু কন্দনের মধ্োই এক জটিল উত্তরাধকার সংক্রান্ত বিবাঁদকে' কেন্দ্রে করে 
দুই রাজোর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত 'তিন্ত হয়ে উঠল । 

তখন মেবারের শাসক ছিলেন স্বনামধন্য রাণা কুন্ত। তার জন্যে এই ছন্দে 
মেবারের জয় হল । রাণা একাধারে 'ছিলেন- নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, সঙ্গীত- 
প্রোমক এবং দুর্গ নির্মাণে দক্ষ । কুন্ত জয়দেবের গীতগোবন্দের ওপর যে টাকা রচনা 
করে গেছেন, তা শ্রেষ্ঠ টীকাগীলর অন্যতম । তার শেষজীবন অবশ্য সুখের হয়ান। 
তার মাডজ্কাবকীতি ঘটে ও তার পুত্র তাকে হত্যা করেন। কিন্তু এখানেই মেবারের 
গৌরবের দিন শেষ নয় । এরপর আবার একসময় উত্তর-ভারতে রাজপুত আ'ধপত্যের 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল । 

১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে রাণাসঙ্গ মেবারের রাজা হন এবং দিজ্লশর আঁধপত্য অস্বীকার 
করতে শুরু কবেন। তখন দিজ্লীর লোদী সুলতানরা নিজেদের সমস্যা নিয়েই এত 
বিব্রত হলেন যে, মেবার নিয়ে চিন্তা করার অবসর হিল না। এরপর রাণাসঙ্গ দিজ্ল 
আক্রমণের পাঁরকল্পা করলেন । বাবরের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল যে, সঙ্গ দাক্ষিণ 
ও পাঁশ্চম দিক থেকে 'দল্লী আক্রমণ করবেন এবং বাবর আক্রমণ চালাবেন উত্তরাঁদক 
থেকে | রাণা ভাবলেন, এই ভাবেই তানি 'দিল্লণ দখল করে নেবেন । তারপর বাবরকে 
বদায় করে নিজেই দিল্লীর সিংহাসনে বসে যাবেন। কিন্তু গুজরাটে গণ্ুগোলের 
ফলে র়াণা তার ছুীন্তমতো যদুদ্ধষান্রা করতে পারলেন না । এঁদকে পানিপথের যদ্ধে 
বাবর জয়লাভ করলেন । এবার রাণা বুঝলেন যে, বাবর নিজেই দিল্লীর সিংহাসন 
দখলে আগ্রহী । দুজনের চুন্ত ভেঙে গেল এবং ১৫২৭ শ্রীস্টাব্দে সঙ্গ বাবরকে 
আক্লমণ করলেন । 'কনু যুদ্ধে রাণার পরাজয় হল এবং এরপর মেবার ক্ষুদ্ররাজো 
পারণত হল । 

এর কয়েক বছর আগেই মাড়োয়ার রাজ্য খণ্ডাবখণ্ড হতে শুরু করেছিল । 
রাজপরিবারের বান্ন রাজকুমাররা সংলগ্ন অঞ্চলে গিয়ে সাত্তালমীর, বিকানীর 
ইত্যাদি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করলেন । এসব রাজ্যের কিছু কিছু আবার বিংশ 
শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছল । র্যজপুত রাজাগুঁলর মধ্যে গোম্তী সচেতনতা 'ছিল খুব 
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বেশি । শাসকরা এক গোম্ঠীভৃন্ত হলে আনুগত্য অটল থাকত । 'কিন্ধু শাসক অন্য 
গোম্চীতুন্ত হলেই অবধারিতভাবে ভাঙন দেখা দত ৷ গোল্ঠীগলির মধ্যে প্রাতদ্বান্বতার 
মনোভাব থাকায় পার্থক্য দেখা দিত সহজেই । তবে এইযুগে রাজপৃতদের যে 
দুরবস্থা দেখা দিয়েছিল, পরবতাঁ শতাব্দীগুবলিতে তার পাঁরবর্তন হয়োছিল। 

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাঁদকে জৌনপুরে শারকণ রাজবংশের প্রাতজ্ঠা হয় ॥ এই রাজ- 
বংশের প্রাতজ্ঠাতা আগে সুলতানের অধীনস্হ কমণচারী ছিলেন। গোড়ার 'দকে 
জৌনপুরের অবস্হা ছিল সঙ্গীন ; একাঁদকে সুলতানী, অন্যাদকে বাংলাদেশ ॥ দুই 
রাজ্যের সঙ্চেই জৌনপুরের সম্পর্ক ছিল খুব আনশ্চিত । সুলতান যখ্ন হতশান্ত, 
শারকী রাজারা প্রায়ই দল্লশী জয়ের পরিকল্পনা করতেন । কিন্তু পাঁরকজ্পনা কখনো 
কাজে রূপায়িত হয়ান । শারকণ রাজারা ক্রনাগত লোদশী সুলতানদের উত্যন্ত করতেন । 
শেব পর্ষস্ত সহলতানের হাতে শারক রাজার পরাজয় হয় এবং তান বাংলাদেশে 
পালিরে যান । এখানেই তার মৃত্যু হয় । 

বাংলাদেশ দিল্লীর সঙ্গে দূরত্বের সুযোগে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করাছল। 
দিল্লী এবং বাংলাদেশের পথ সুগম ছিল না। মধ্যবতাঁ অণ্চলগুল সুলতানের 
কর্মচারীবের প্রতি সবসময় অনুকূল মনোভাবাপন্ন হতো না । য়োদশ শতাব্দীর 
প্রথম থেকেই স্হানীয় প্রদেশ শাসকের বিদ্রোহের ফলে বাংলাদেশ স্বাধধন রাজ্যে 
পারণত হয়েছিল । সুলতানরা বারবার নিজেদের আঁধকার পুনঃপ্রাতিছ্ঠিএ করার 
চেষ্টা করতেন, না পারলে অন্তত বাংলাদেশের সীমানা বৃদ্ধিতে বাধা দেবার চেষ্টা 
করতেন । কিন্তু এতে খুব একটা সাফল্য অর্জন করতেন না । বাংলাদেশের সুলতান- 

দের বংশধারায় ছেদ পড়ল, যখন উত্তরবঙ্গের জমিদার গাজা গণেশ দরবানের প্রভাব- 
শালী মল্ত্রী হয়ে ষড়যল্ শুরু করে দিলেন । গণেশের পুন্র ইসলামধম* গ্রহণ করে- 
ছিলেন । পি৩ার ষড়যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ১৪১৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান হয়ে বসলেন । 
তান ১৬ বছর রাজ্যশাসন করেন । শাসনকালের ব্যাপ্তি দেখে মনে হয় যে, রাজ্যের 
মুসলমান ওমরাহরা তার পক্ষেই ছিলেন । হীন ঠার মন্ত্রীসভায় ব্রাহ্মণ নিয়োগ 
করেছিলেন এবং রাজসভায় একজন পুরোহিতও ছিল । মনে হয়, ইসলামধম* গ্রহণ 
করা নিয়ে সুলতানের বিরদ্ধে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কোনো অসন্তোষ ছিল না। তা 
থাকলে কোনো ধর্মত্যাগীর অধীনে ব্রাঙ্মণরা কা করত না। 

এইযুগের বাংলাদেশের সর্ষীদ্বর কাহিনী ঈলাপবদ্ধ আছে চীনদেশের িউ- সম্রাট 
দের এীতহাসিক বিবরণীতে | চীন সম্রাটরা ব্যবসায়ী ও অন্যান প্রাতনিধিদল 
পাঠাতেন ভারতের নানা অণ্চলে । ওই বিবরণী অনুসারে পর্যটক চোঙ-হো ১৪২১ ও 
১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে দুবার বাংলাদেশে এসোছিলেন । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে বাংনা- 
দেশে নানাধরনের শাসকের আঁবর্ভা হয়োছল । একবার আবসিনশয় প্রাসাদরক্ষণর 
দণ বিদ্রোহ করে ও তাদের সেনানায়ক সিংহাসন দখল করে নেয়। আধিসিনগয়দের 
হাত থেকে আসাম ও ডীঁড়ষ্যা অণুল কেড়ে নিল আরব বংশোদছ্ুত এক ভাগ্যান্বেষণ 
ব্যাস্ত । পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহুম লোদর পরাজয়ের পর তার সমথণক আফগানরা 
পূর্বাদকে পালিয়ে আসে । ১৫৩৮ শ্রীস্টাব্দে এক আফগান এমরাহ শেরখান বাংলা- 
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দেশের সলতানকে পরান্ত করে এখানকার শাসক হয়ে বসলেন । 
কাশ্মীর রাজা কখনো সুলতানীর অন্ততুন্ত হয়নি । মৃঘলদের দ্বারা আঁধকৃত 

হবার আগে পর্যন্ত "দিল্লীর সঙ্গে কাশ্মীরের যোগাযোগ ছিল সামানাই । সিন্ধু 
মোটামুটিভাবে স্বাধীনই ছিল । থর মরুভূমির জন্যে রাজস্হানের সঙ্গেও দিল্লীর 
নিয়ামত সংযোগ ছিল না। আরবরা অষ্টম শতাব্দীতে সম্ক জয় করে নেয়। "কন 
এরপর নানা প্রাতকূলতার সম্মখীন হয়ে তারা ভারতে নতুন অগ্চল জয় করার 
পারকম্পনা ত্যাগ করে ॥ সূলতানণী আমলের সময়ে সিদ্ধ শাসন করত উপজাতিরা । 
ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘলরা সিন্ধু জয় করে নেয় । 

এই সময়ে ভারতবর্ষে অধিকাংশ অণ্চল তুকর্ধ ও আফগান বংশের শাসকদের 
শাসনাধীনে ছিল। এরা যেমন সহজে ক্ষমতাদখল করোছল তা বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল কেবল দুইদল শাসকের মধো ক্ষমতার হস্তান্তর । 
গজনীর মামৃদের আক্রমণ ও পরবতাঁকালের সুলতান” প্রতিষ্ঠার মধ্যে ২০০ বহর 
কেটে যায় । এই দুই শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারত তক ও আফগানদের সঙ্গে ভালো- 
ভাবেই পাঁরাঁচত হয়ে উঠোছল | তাই, শেষপর্যন্ত ষখন তারা ভারতে বসবাস শুরু 
করল, অপারচয়ের সমস্যা তাদের আসোন । 

উত্তর-ভারতের সুলতানীর ওমরাহদের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন রাজ্যগ্হাপন করা । 
কেন্দ্রীয় সরকার এদের বশে রাখার জন্যে নার্দম্ট কোনো নীতি অনুসরণ করোন । 
রাজবংশের দ্রুত পাঁরবর্তনের ফলে কোনোরকম রাজনৈতিক স্হায়িত্বের বালাই ছিল না । 

দ্রুত রাজবংশ বদলের প্রভাব পড়ত সমাজের উচ্চশ্রেণীর ওপর এবং তারা এ নিয়ে 
অসন্তোষও প্রকাশ করত । রাজনীতি ও শাসন-পারচালনার ক্ষেত্রে কোনো বড় পাঁর- 
বর্তন দেখা যেত না। অনেক সমযেই স্হানীয় দলপতি ও শাসকের কোনো বদল 
হতো না । ভূমব্যবস্থাও মূলত অপারবাঁততই থাকত, যাঁদও তাদের আয় হয়তো কমে 
যেত । চাষীরা আগের মতোই চাষ করে, হয় রাজকর্মচারশীদের হাতে, নয় স্থানীয় 
ভূষ্বামীর কাছে রাজস্ব জমা দিত । সূলতান বদল নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর 

প্রয়োজন হতো না। হুণদের আক্রমণের সময় স্থানীয় আধবাসীদের যেমন দলে দলে অন্য 
বাসস্হানের জন্যে স্বরে বেড়াতে হয়েছিল, এসময়ে তেমন ঘটোন ॥ তুকাঁ ও আফ- 
গানদের সংখ্যাল্পতার জনো নিষ্নপদের রাজকর্মচারণদের পাঁরবর্তন হতো না । যাঁদও 
একথাও সত্য যে, সমাজের নিচ্নশ্রেণীর মানুষের মধ্য 1ধয়েই ভারতাঁয় সভাতার ধারায় 

ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং তা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ হয়েছিল । 
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আন্ুমানিক ১২০০--১৫২৬ গ্রীস্টাব্ব 

উত্তর-ভারতে বিদেশ আরুমণ বারবার ঘটেছে । আমরা দেখোঁছি কিভাবে গ্রীক, 
'সাঁথয়ান, পাঁ্থয়ান ও হুণরা উত্তর-ভারতের 'বাভন্ন জায়গায় বেশ কিছু বৎসর ধরে 
ক্ষমতা আধকার করোছিল | 'বদেশী 'হসেবে শাসন করতে এলেও শেষ পর্যন্ত তারা 
ভারতীয়দের মধ্যে মিলে গেল । যতাঁদন পর্যন্ত এদেশের সমাজের মধ্যে ম্লেচ্ছদের 
অঙ্গীভূত করে নেওয়া সম্ভব দিল. বদেশীরা যে বিধমর্খ তা অনায়াসে ভূলে যাওয়া 
যেত । একথাও সত্য যে, বিদেশীরা ভারতের যেসব অণ্ুলে বসবাস শুরু করল, সেখানে 
গোঁড়া হিন্দ্ধর্মের প্রভাব ছিল না। তাই 'বাভন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ও প্রাতষ্ঠানে 
বিদেশীদের প্রবেশ করতে অসহাঁবধে হয়নি। প্রাচীনপন্থুণরা আগন্বকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
থেকে দূরে সারিয়ে রাখবার তেমন কোনো চেষ্টা করোঁন । বৌদ্ধরা বরং তাদের মধ্যে 
অনেককেই ধর্মীস্তর গ্রহণ করানোতে সফল হয় । 

একথাও মনে রাখা দরকার যে, গ্রীক, 'সাঁথয়ান ও হুণরা তাদের সঙ্গে নজেদের 
কোনো ধম“তত্বাবদকে নয়ে না আসায় 'হন্দ্ব ও বিদেশী ধর্মের মধ্যে কোনো সংঘাত 
উপস্হিত হয়নি । কিন্তু ইসলামের আগমনের পর এই সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাড়ালো । 
ইসলামের সঙ্গে এলো এক নতুন জশবনধারা । আগেকার বদেশীদের প্রভাবে হিন্দু 
ও বৌদ্ধধর্মের যেটুকু পাঁরবর্তন হয়েছিল তা দুই ধর্মের বিধানদাতারা মেনে নিয়ে- 
ছিলেন । 'কন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে তা সত্বেও পরস্পরের মধ্যে মশ্রণের 
কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। বাহ্যিকভাবে দেখতে গেলে তুকাঁরা স্হানীয় খাদ্য 
ও পোশাক গ্রহণ করোছল, 'িন্বু তার চেয়ে অনেক গুরত্বপূর্ণ ঘটনা হল ইসলামের 
কোনো কোনো সামাজিক চিন্তা ভারতীয় জীবনের অংশ হয়ে যাওয়া । 

পরোক্ষভাবে দেখতে গেলে, একাঁদক দিয়ে এ ব্যাপারে মঙ্গোলদের দান আছে । 
তারা আফগানিস্তান ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ব্যাপকহারে জনগণের ভারতবর্ষে আসার 
সন্তাবনা বন্ধ করে দেয় । সমদ্রপথে প্রীত বছর অঞ্প কয়েকজন ব্যবসায়শই আসত 
এবং তারা পাঁশ্চম উপকূলের বন্দর অঞ্চলে বসাঁত স্হাপন করত । এইসব কারণে 
ধর্মান্তারত হিন্দুরাই ইসলামের প্রধান ভরসা হয়ে উঠল । কিন্তু ধর্মান্তরকরণ চলছিল 
খুব ধর গাঁততে । মুসলমানরা ভারতবর্ষে সবসময়েই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় । এ থেকে 
প্রমাণ হয় যে, আঁধকাংশ হিন্দ্বুই এমন কিন দ্বরবস্হার মধ্যে বাস করত না যার জন্যে 

ধর্মীস্তর গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়োছল । সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের পক্ষেও 
ইসলামধম" গ্রহণের ফলে তেমন ছু সুযোগ-সহীবধে, হয়নি । মসালম সমাজের 
আঁধকাংশ মানুষই প্রান্তন হন্দ্ু হওয়ার ফলে দেশের মূল জনসমাঞজ্জের জীবনধারণের 
পদ্ধাতর সঙ্গে মুসালমদের তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি । 
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এইভাবে অঙ্গীভূতকরণ সহজ হয়ে গিয়েছিল ৷ দৃইদল কারিগর যাঁদ বহু বছর ধরে 
একই সমবায় সংঘ বা একই উপবর্ণের অঙ্গ হিসেবে পাশাপাশি থেকে একই কাজ 
করে, তবে তাদের মধ্যে একদল ধর্মীস্তুরত হলেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না। তবে, 
শাসকশ্রেণীর মানুষের ক্ষে্রেদুইধমেরি মিলন সম্পর্কে এত সহজ্রে কিছু বলা সম্ভব ছিল 
না। উভয় ধর্মের ধান প্রন্তুতকারশরা এবং কখনো কখনো রাজনধ্ীতকরা হিন্দ্ব ও 
মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ জশইয়ে রাখতে আগ্রহশ ছিলেন কারণ ধর্মের নামে তাদের 
একন্র করা সহজ ছিল, এবং ধমাঁয় আনুগত্যকে দরকার মতো ধর্মছাড়া অন্য কাজেও 
ব্যবহার করা যেত। 

হচ্ছ ভাত্বকরা বোঝেন নি যে, রাজনৈতিক শ্তরে হিন্দ্র-ম.সলমানদের একগকরণের 
একটা সচেতন চেষ্টা থাবা উচিত । সমাজে যেন কোনো 'বিধর্মীয় প্রভাব না পড়ে, 
তাদের সেইদিকেই কেবল দৃষ্টি ছিল। সমাজকে এরা রাজনোতিক কাজকর্মের 
চেয়ে বৌশ গুরুত্ব দিরোছিলেন । সুলতান আমলের রাজনোতক প্রাতষ্ঠানগীল 
আগের যুগের চেয়ে এমন কিছু পৃথকও ছিল না। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী এইসব 
রাজনৌতিক প্রাতিষ্ঠানগুলিকে একেবারে খ'টি ইসলাম আখ্যা দেওয়া অসম্ভব ছিল । 
বৈম্ন, দৈবশান্তর সঙ্গে রাজার কোনো সম্পর্কের কথা কোরাণে বলা হয়নি ॥ 1কল্তু 

পারসোর স্মাসানীয় রাজাদের কাছ থেকে তুকর্রা এই ধারণাটা পেয়োছল । ভারতে 
এসেও তারা একই ধারণা দেখতে পেল । এরপর কেবল ধর্মতাত্বকদের সম্মতি নিয়ে 
রাজার এম্বারক ক্ষমতায়  বশ্বাস নিজেদের রাজনোৌতিক ধারণার অন্তর্ৃন্ত করে নিল। 

মুসালম ধর্মতাঁত্বকদের বলা হয় 'উলেমা*। এ*রা সুলতানের সুবিধার্থে কোরাণের 
উদ্ধূতির সাহায্যে এইসব নতুন ধারণায় সায় 'দতেন । শর্ত থাকত যে, রাজ্যের 
ধমাঁয় আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে উলেমাদের মতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে ॥ ধর্ম ও 
রাজননীতর এই 'মলনের ফলে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে উলেমাদের প্রভাবকে অস্বীকার 
করা সম্ভব 'ছিল না। ক্রমশ মুসলমান আমলেও এই ধারণাই প্রচারত হল যে, 
রাজ্যের আন্তত্ব ও নিরাপত্তার জন্যে সুলতান অপরিহার্য এবং তার অবর্তমানে চরম 
বিশৃংখলা দেখা দেবে । উল্লেখযোগ্য যে, আগ্নেকার "হিন্দ ধারণাতেও রাজা ও রাম্দ্রের 
সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে একই কথা বলা হয়েছিল । ইসলামী প্রাতজ্ঠান ও উলেমাদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুলতানের পক্ষে আবশ্যকীয় হয়ে দাড়ালো । ফলে, সহলতানরা 
উলেমাদের ভূমিদান করতেন, মসাঁজদ 'নর্মাণ করতেন এবং উলেমাদের সন্তুষ্ট 
জন্যে মাঝে মাঝে হিন্দ্রদের দেবমূতি" ও মান্দির ধবংস করে 'বধর্মীবরোধশ মনোভাব 
দেখাতেন । তবে, সব সুলতানই সমার্ন সুযোগ-স্যাবিধা দিতেন না এবং সেসব ক্ষেত্রে 
উলেমাদের খুব বিচার-বিবেচনা করে কাজ করতে হতো । কেননা, বধমাঁদের দেশে 
শনীজেদের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া বাইরে প্রকাশ করা বুঁদ্ধমানের কাজ ছিল না। 
সুলতানরা সাধারণত রাজনীতি বা ধর্মনীতির খুণটনাি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। 
তারা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামারক ভাগ্যান্বেষী । বিলাসব্যসনের মধ্যে যত বোঁশাঁদন 
সম্ভব রাজত্ব করাই তাদের একমান্ত লক্ষ্য ছিল । রাজদরবারে রাজনৌতিক 'িন্তাবদ 
ও লেখকরা সমাদর পেতেন ঠিকই, ফিন্বু তারা খুব গভীরভাবে ওসব নিয়ে চর্চা 
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করুন, এটাও সহলতানরা পছন্দ করতেন না। বরান আভিযোগ করেছেন যে. 
সুলতানরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতেন না। সুলতানরা তো ঈশ্বরেরই 
গ্রাতনাধ, সেজন্যে তাদের কর্তব্যও মহান। এইকথা বলার অপরাধে বরানকে 
নর্বাসত করা হয়োছিল । এইসব আঁভযোগ উলেমাদের কাছ থেকেই আসা উচিত 
ছিল, কন তারা কখনো এসব ব্যাপারে মুখ খুলতেন না । 

সুলতানের রাজদরবার ছিল ধনসম্পদের রশীতমতে প্রদর্শনী । প্রাতীদন আচার- 
অনুষ্ঠান নিয়মকানুন অত্যন্ত আড়ম্বর সহকারে পালন করা হতো ! এত জখাকজমক 
ও অনুহ্ঠানের আতিশয্য ছিল প্রধানত শাসক ও শাসতের মধ্যে পার্থক্যটা প্রকট 
করে দেখাবার উদ্দেশ্যে । খাসজাম থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো, তা খরচ হতো 
হারেম? দাস, প্রাসাদ ও দরবারের কর্মচারীর জন্যে । প্রাসাদে সুলতানের নিজস্ব 
দেহরক্ষীদল থাকত, যাতে বাইরের কেউ হঠাৎ সুলতানকে হত্যা করতে না পারে। 
রাজকীয় কারখানায় সুলতানের নিজস্ব জিনিসপত্র ও উপহার সামগ্রী তোর হতো । 
সুলতান তার কর্মচারীদের কর্মকুশলতার জন্যে যে বিশেষ সম্মানবস্দ উপহার 
দিতেন, সেরকম কয়েক হাজার পোশাক প্রতিবছর এই কারখানাতেই তোর হতো । 

মূল ইসলামী আইন শরিয়ত ব্যাখ্যা করতেন উলেমারা এবং সলতানরা তাই মেনে 
চলতেন । প্রধান কাজীর পরামর্শ নিয়ে সুলতান প্রধান ববচারপাঁতর ভূমিকা নিতেন । 
মৃত্যুদণ্ড দিতে হলে সুলতানের 'অনূমাত প্রয়োজন হতো ॥ নতুন আইন প্রবর্তনের 
সময় তা প্রথমে রাজধানী ও মুসলমান প্রধান শহরেই প্রয়োগ করা হতো । 
গ্রামাঞ্চলে পুরণো আইন চলত | অ-মসলমানরা তাদের নিজস্ব আইন বজায় রাখতে 
পারত । এর ফলে নানারকম আইন সংক্রান্ত জাঁটলতা দেখা দিল । শেষ পর্যন্ত স্থর হল 
যে, রাষ্ট্রের 'বপদের কারণ না হলে অ-মুসলনমানরা নিজস্ব আইন মেনে চলতে পারবে । 
আইনের নাঁদিষ্ট ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ছিল না বলে প্রয়োজন অনুসারে আইনের ব্যাখ্যা 
অদল-বদল হতে পারত । স্বামীর মৃত্যুর পর স্তীদের সতাঁ হওয়া নিয়ে ছু কিছু 
আলোচনা হয়োছিল। শারয়া অনুসারে আত্মহত্যা ছিল বে-আইনী এবং সতাঁ হওয়ার 
অথই আত্মহত্যা করা । 'কিন্বু হিন্দ্বনারর ক্ষেত্রে এই প্রথা মেনে নেওয়া হয়েছিল । 
আইন অনুযায়ী সুলতান ছিলেন খাঁলফার প্রতীনাঁধ । প্রকৃতপক্ষে অবশ্য তিনি 

সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। কিন্তু সুলতানের পক্ষে একেবারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা 
অসম্ভব ছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত তাকে ইসলামের নাম করেই আনহগত্য লাভ করতে 
ততো । এই কারণে তাকে অন্তত প্রকাশ্যে ইসলামী এীতহ্য ও শাঁরয়ার অনুশাসন 
মেনে চলতে হতো ॥ ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর যে তার নিজস্ব ধর্মমত “দীন 
ইলাহশ" প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তা দেখে মনে হয় যে, ততদিন রাজনশীতর ওপর 
ধর্মের প্রভাব কিছুটা শাথিল হয়ে গিয়েছেল। উলেমা, ওমরাহ ও স্থায়ী সেনা- 
বাহনীকে সনৃষ্ট রাখা প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল । এছাড়া কোনো কোনো সময়ে দ্রুত 
সুলতান বদল থেকেও বোঝা যায় যে, তারা সর্বশান্তমান ছিলেন না। 

সেনাবাহনণর মধ্যে তুকাঁ, আফগান, মঙ্গোল, পারসী ও ভারতীয় সৈনিক ছিল । 
প্রত্যেক ইকৃতাদারের পক্ষে সৈন্য জোগানো আবশ্যকীয় ছিল বলে মনে হয় যে, 
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সেনাবাহনীতে ভারতায়রাই সংখ্যাগুরু ছিল। হিন্দ সৈনিক গ্রহণে কোনো নিষেধ 
ছিল না। সেনাবাহিনী মঙ্গোলদের রশীত অনুযায়ী &০, ৯০০, ৫০০ ও ৯ হাজার 
জন (সোনকের ছোট ছোট দলে বিভন্ত থাকত । 

অসামারক শাসনব্যবস্থার প্রধান ছিলেন উজণর বা প্রধানমন্ত্রী । 'তনি রান্ধস্ 
আদায়, জমাথরচের হিসেব ও অর্থবায়ের ওপর নিয়ল্মণের দায়ত্ব পালন করতেন । 
রাজস্ব 'ভন্ন অন্যান্য ব্যাপারে সুলতান তার সঙ্গে পরামর্শ করবেন কিনা তা সৃলতান 
ও উজনীরের ব্যান্তগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করত ॥ উজীর এবং আরো ৩জন মন্কে 
রাজোর স্তন্ত বলে ধরা হতো । অন্যান্য মন্্রা কেউ ছিলেন প্রাতিরক্ষা বিভাগের 
প্রপান ৷ ঠার কাজ ছিল সেনা াহনীর সৌনক ও অস্বের হিসেব রাখা । আরেকজন 
মন্নধর দাঁয়ত্ব ছিল দরবারের সঙ্গে প্রাদোশক শাসনকতাদের যোগাযোগ বজায় রাখা ) 
এ+র অধীনে কিছু লোক ছিল, যারা রাজে/র 'বাভন্ন জায়গা থেকে তাকে সবরকম 
খবরাখবর সরবরাহ করত । 

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার দুটি উপায় ছিল । রাজধানণর 
কাছাকাছি প্রদেশ হলে সোজাসঁজ কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ, তানা হলে কেন্দ্র থেকে 

পাঠানো প্রাতনাধর প্রদেশে উপাস্থিতি 1 এছাড়াও ব্যন্তিগত সম্পকের ওপর ক্ষমতার 
পাঁরমাণ নির্ভর করত । দরবারের 'বাভন্ন শাসনীবভাগীয় দপ্তরগ্ীলির শাখাদপ্তর 
থাকত প্রদেশগঁলতে ৷ প্রদেশের মধ্যে আরো ছোট শাসনতান্পিক বিভাগ ছিল 
পরগণা” । এই পরগণাতেই সরকারী কর্মচারীরা কৃষকদের সংস্পর্শে আসত । 

দাঁয়ত্ব প্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে ছিল- প্রধান শাসক, রাজুস্ব হিসাব ও আদায়ের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, হিসাবরক্ষক এবং ইজন নাথলেখক । নাথ পারসণী ও হিন্দী 
ভাষায় লেখা হতো । খাজনার হিসেব ও আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বলা হতো 
'মুনসেফ' | ভীম সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব ছিল মুনসেফের ওপর । এর 
সঙ্গে মৌর্য আমলের রাজ্ুকদের তুলনা করা চলে । শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক ছিল 
গ্রাম । গ্রামের জন্যে ওজন কর্মচারী ছিল-_গ্রামপ্রধান, হিসাবরক্ষক বা “পাটোয়ারী, 
ও নাঁথলেখক বা “চৌধুরী” । শ্হরগ্ীল কয়েকাঁট অগ্ুলে 'বিভন্ত ছিল এবং প্রত্যেক 
অঞ্চল শাসন করত ২স্গন রাজকমণ্চারী । তারা আবার শহরের প্রধান প্রশাসকের 
অধশনস্থ ছিল । 

অর্থাৎ, সুলতান আমলের অসামারক শাসনব্যবস্থা ছিল আগের শাসনব্যবস্থারই 
অনুপরণ । কোথাও কোনো মৌলিক পাঁরবর্তনের চেটা হয়াঁন, কেৰল কর্মচারীদের 
পদের নাম পাজ্টে নিয়েছিল । গ্রাম ও পরগণার আধিকাংশ কর্মচারপই ছিল হিজ্দ্ব। 
এইসব কর্মচারীরা সাধারণত বংশানুক্মেই এই কাজ করে আসছিল । সুলতানা 
যুগের শাননরীত এবং কমণ্চারীদের পদের নাম আধুনিক যুগেও কিছু কিছু বজায় 
আছে। 

শাসন্বব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভরশীল ছিল যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর । ইবন 
বতুতা, তুঘলকণ আমলের যাতায়াত ব্যবস্থা ও ভাকাবভাগের কর্মকুশলতার উচ্চ 
প্রশংসা করে গেছেন । 'তাঁন 'নয়মিত এইসব রাস্তা দিয়ে নিজেও আপাধাওয়া 
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করেছেন । রাঞ্তা সাধারণত পাথর দিয়ে তৈরী হতো । ষণীড়ে-টানা গাড়িই ছিল 
বোঁশ । আভজাত শ্রেণীর লোকেরা ঘোড়ার গাঁড় ব্যবহার করত । দ্রুত ভ্রমণের 
প্রয়োজন না থাকলে পালাঁকর ব্যবহাব হতো । রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগহাীলতে 
সরাইখান্য ছিল । তাছাড়া সেখানে দোকান, কুল ও বদাঁল ঘোড়ারও ব্যবস্হা ছিল। 
ডাক 'বাির জন্যে ঘোড়ার ব্যবহার হতো, আবার পায়ে হে*টেও ডাকহরকরা 'চিঠিপন্ত 
নিয়ে যেত। প্রায় সমস্ত গ্রামেই ঘোড়া ধা ডাকহরকরা বদল হতো ॥। তবে ডাক- 
ববস্থার খরচ কম ছিল না । রাজদরবারের লোকেরা ও সম্পন্ন লোকেরাই ডাকে 
চাও পাঠাতো | ডাকহরকরার হাতে একটি ঘণ্টা লাগানো লাঠি থাকত । জঙ্গলের 
মধ্য দিয়ে যাবার সময় ঘণ্টার শব্দে জনু-জানোয়ার দূরে সরে যেত ॥। আবার, ঘণ্টা 
শব্দ শুনেই গ্রামের লোক রাণার বা ডাকহরকরার আগমন বৃঝতে পারত | গত শতাব্দী 
পর্যন্ত ভারতে ডাকহরকরার ব্যবস্হা চালু ছিল । 

বিদেশী তুকাঁ আফগানরা আঁধকাংশই শহরাণ্টলে বসবাস শুরু করায় শহর- 
সংস্কৃতির দ্রুত পাঁরবর্তন দেখা দিল। গ্রামাণ্চল কিছুটা 'বাচ্ছন্ন হওয়াতে নিজেদের 
স্বাতন্ম্য বজায় রাখতে পারত | অবশ্য তাদের রাজস্ব দিতে হতো নিয়ামত | গ্রামই 
ছিল প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র এবং গ্রামের উৎপাদনে সাধারণত চ্হানীয় প্রয়োজন 
মেটানো হতো । প্রাত গ্রামের নিজস্ব 'শিজ্পশ ও কারিগররা কাপড় বুনত, হাল ও 
জোয়াল তৈরী করত, গরুর গাড়ির চাকা তৈরী করত এবং দাড়, বাসনপন্র, ঝাড়, 

ঘোড়ার নাল, দ্বার, ছোরা, তরোয়াল ইত্যাদি সমন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই তৈরী 
করত । নিরণীণ পদ্ধাও খুব সাবেকণী ধরনের হলেও স্হান য় প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে 
'তাই ছিব যথেষ্ট । কারিগররা একেকটি পেশা অনুসারে নানাবর্ণে বিভন্ত ছিল! 
এদের মধ্যে যারা ইসলামে ধর্মীস্তুরত হল, তাদের মধ্যেও বর্ণপ্রথা বজায় রইল। 
মনে হয়, উচ্চশ্রেণীর হন্দবরা তখনো মুসলমানদের আরেকটি উপবর্ণ হিসেবেই গণ্য 
করত । কিন্তু শাসনব্যবস্হার উচ্চপদে মূসলমানদেরই সংখ্যাঁধক্য হওয়ায় স্তমশ 
মুসলমানদের প্রাত হিন্দুদের মনোভাব আরো সহনশীল হয়ে উঠল । কারিগররা 
হন্দ্-মহসলমান নির্বিশেষে বংশানৃকুমে একই কারিগাঁর বিদ্যার চর্ট। করত । 

নু ক্রমশ একটা পাঁরবর্তনের সূচনা দেখা যায় । শহরগুলি আবার সম্বদ্ধিশালী 
হয়ে উঠতে শুরু করল । শহরের জন্যে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ল । তুকর্ঁ আফগান 

আক্রমণের পর উত্তর-ভারতে ব্যবসা-বাণিজোর প্রসার হল। মঙ্গোলদের মাধ্যমে 

মধা-এঁশয়ার সঙ্গে বিনষ্ট সম্পর্ক পুনঃস্হাপিত হল । সহলতানের সেনাবাহনণী যে 

সম্পক" বিচ্ছি্ন করেছিল-_ব্যবসার়পীরা সেই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল । অভিজাত 

শ্রেণীর উচ্চমানের, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে দেশের মধ্যে পণ্য 'বানময় শুরু হল। 

নিকটবতর্শ শহরের প্রয়োজন অনুসারে গ্লামগুলি তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে দিল । 
উপকৃলবতর্খ অগ্চলে আগে থেকেই বাহর্বাণিজোর প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন হাচ্ছিল 

পণ্য বিনিময়ের জন্যে উৎপাদন বৃদ্ধি খুব আকস্মিকভাবে ঘটেনি, তবে আগেকার 

যুগের তুলনায় এখন উৎপাদন যথেষ্ট বোৌশ দেখা যায়। 

শহরের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে শহরেও কারিগররা এসে কাজ শুরু করল। 
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সেসব অণ্ুলে রপ্তানর জন্যে বিশেষ পণ্য উৎপাদন হতো, সেখানে নির্মাণ কৌশল 
উচ্চশ্রেণীর ছিল । গুজরাট ও বাংলাদেশের শহরগুলিতে নানারকম বস্ত্র উৎপাদন 
হতো । যেমন- শুভ্র সুতাবল্, রেশম, মথমল, সাটন, তুলোভরা কাপড় ইত্যাঁদ | 
ক্যাম্বে অণ্ুলের বদ্দের বিশেষ প্রাসাদ্ধি ছিল, সেগ্ালর উচ্চমান ও নয়মূল্যের জন্যে । 
শহরগুলি অন্তর্বাণিজ্য ও বাঁহর্বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল । দরবারের প্রয়োজনে 
1বলাসদ্রব্যের চাঁহদা বেড়ে গেল। দরবারের অনুকরণে প্রদেশগুণীলতেও আঁভিজাত 
শ্রেণীর মানুষ ওই ধরনের 'বিলাসপ্রব্য বাবহার শুরু করল । 

প্রত্যেক শহরেই একটি বড়বাজার হিল যেখানে পমন্ত ব্যবসায়ীরা «সে জমা 
হতো । এখানে নিয়ামত মেলা বসত ॥। কোনো কোনো জাতিগ্োষ্ঠী ব্যবসায়ের 
জন্যে বশেষ পাঁরচিতি লাভ করল । যেমন, গৃজরাটী বেনেরা,__ফাদের সুদূর দক্ষিণের 
মালাবার পর্যন্ত কমরক্ষেত্র বন্তুত ছিল। এছাড়া ছিল মুলতানী ও রাজস্হানের 

মাড়োয়ারশরা । এছাড়া ছিল বাঞ্জারা নামক যায।বর ব্যবসায়ী জ্ঞাত, এরা পণ্য 
সামগ্রী নিয়ে নানা অণ্চলে ঘরে বেড়াীতো । অনেক সময় অন্য ব্যবসায়ীরাও এদের 
মাধামে পণ] পাঠাতো । যেসব বছরে বাবসা ভালো জমত না এদের বিরুদ্ধে 
[হুচকে চাররও আভিযোগ উঠত । এরা অনেকটা ইউরোপের জিপসঈদের মতো 

ছিল। কোনো কোনো ব্যবসায়ী *শুর পিঠে মাল চাপিয়ে বাড়ী বাড়ী গিরে জীনস 
শীবক্ষয় করত । এরা যাঁদ নিজেদের শহর থেকে দূরে কোথাও যেত, পথের 
সরাইখানায় সামায়কভাবে দোকান খুশত । ব্যবসায়ীদের নিয়ামত যাতায়াতের 
ফলে সরাইখানাগহাল ব/বসা-বাণিজ্যের গরৃহ্ধপর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠল । 

স্হানণয় শাসনের কেন্দ্র হিসেবে প্রাদেশিক রাজধানগগ লিও ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। 
শোনা যায়, বিশেষ করে 'ল্লীর বাজার জমজমাট ছিল । দেশাবদেশের পণ্যসামগ্রশ 
এখানে পাওয়া বেত । ইবন-বতুতা 'দিল্লবকে মৃসাঁলম জগতের সবচেয়ে জগাকজমক' 

পূর্ণ শহর বলে বর্ণনা করেছেন । এর মূলে ব্যবসায়ীদের দান ছিল। অনেক 
রাষ্ট্রীয় কারখান। 'দিল্লশতেই অবাস্হিত ছিল এবং এগহীলতে যথেম্ট উৎপাদন হতো । 
যেমন, একটি রেশম বস্তের কারখানায় প্রায় ৪ হাজার লোক কাজ করত। কিন্তু 
ব্যবসায়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের 
কেন্দ্রগুল ছিল উপকূল অণ্লে । এখানে িহেশী বাঁণকরাও বসবাস করত বলে 
শহরগ্লিতে একটা আন্তর্জাতিক পাঁরবেশ ছিল । রপ্তাঁন বাণিজ্য এত লাভজনক 
দেখে কোনো কোনো বিদেশী স্হানীয় মেয়ে বিয়ে করে এখানকারই স্হায়শ বাসন্দা 
হয়ে যেত। এখানকার ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানগহীলর বৈর্দোশক শাখাও ছিল । সম্পন্ন 
মহাজনরা ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিত এবং অনেকে কেবল মহাজনী কারবার 

করেই দিন চালাতো ॥ দেশের রাজনোৌতক পারস্হিতির নানা আনশ্চয়তা দেখে 
মনে হতে পারে সেষগের ব্যবসা অসাধূতা ও শঠতায় পর্ণ ছিল ॥ কিন্তু বিদেশী 
পর্যটকদের এবং বিদেশ বাণকদের লেখা থেকে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে ভারত?য় 
ব্যবসায়ীদের সততার মান 'ছিল খুব উন্নত । 

বাহর্বাণজ্যের মাধ্যমে ভারত এঁশয়া ও ইউরোপের সংস্পর্শে এলো ॥ এইযুগে 
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চীনারা ভারত ও পূ্র-আফ্রিকায় বাণিজ্যের মুনাফার জন্যে প্রাতযোগিতা করাছল 
এবং অন্যাদকে ইউরোপীয়েরা তখন আরবদের বাদ দয়ে সোজাস;জি এঁশয়ার 
সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহী । ভারত ধীরে ধারে পূর্ব ও পশ্চিমী জগতে একচেটিয়া ব্যবসার 
সুযোগ হারাচ্ছিল । ধারে ধারে ঘটলেও এ ঘটনা আনবার্ধ ছিল । ভারত?য় 
ব্যবসায়ীরা দাক্ষণ-পূর্ব এশয়া থেকে মশলা নত । আগে ভারতীয় জাহাজে করে 
মশলা যেত পশ্চিম এশিয়ায় । কিন্তু এবার আরবরাই মশলা নিয়ে যাবার কাজটা 
হাতে নিয়ে নিল । লোকসান হল ভারতের । এই লোকসান অবশ কিছুটা পূরণ হল 
ভারতীয় কারগার দ্রব্যের রগ্তানর ফলে । দেশের আভঃগরণীণ বাণিজ্য নিয়েই 
বাবসায়ীরা এবার বোশ মনোযোগ দিল । তুকর্শ ও আফগানরা সামারক ও শাসন- 
তান্তিক কাজ 'নয়ে ব্যন্ত থাকায় ব্যবসার কাজে হিন্দ্বরাই বোশ এগিয়ে এলো । তবে 
বড় ব্যবসায়ী ও শাসনকর্তাদের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজা নিয়ে নিশ্চই একমত 
ছিল। 'কিছ্বু আরব ব্যবসায়ী ভারতে বসবাস করার ফলে বৈদেশিক বাঁণজ্য লাভের 
খানিকটা অংশ এদেশেই থেকে যাঁচ্ছল । 

সাম্বীদ্রুক বাঁণিজ্যপথের বিশেষ পাঁরবর্তন হয়নি । আগের মতোই ভারতের পশ্চিম 
উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর দিয়ে ইরাকের মধ্য দিয়েও ভূমধ্যসাগরে যাওয়া যেত । 
অথবা লোহিতসাগর এবং 'মশরের মধ্য 'দিয়ে ভূমধ্যসাগরে যাওয়া যেত। তবে, 
আফ্রিকার পূ উপকূলে কয়েকটি নতুন বন্দর ( মালিন্দে, মোমবাসা ও কিলোয়া ) 
গড়ে ওঠায় একটি নতুন পথ খুলে যায় । ভারতাঁয় জাহাজগবীল ওরমুজ, এডেন ও 
জড্ডা বন্দরে মাল খালাস করত । এগদ্দল ছিল পশ্চিম-এশিয়ার বড়বাজ্গার । 
কোনো কোনো জাহাজ সোজা পূর্ব-আফ্রকায় গিয়ে ক্যান্বের বস্দের বিনিময়ে সোনা 
'নয়ে ফিরত। 

ভারতে আমদানর মধ্যে সবচেয়ে দামী 'জানস ছিল ঘোড়া । তুকখন্তানে তখনো 
পর্যন্ত ভালো জাতের ঘোড়া পাওয়া যেত, সেগযাঁল প্রায় খখাটি আরব ঘোড়ার সমতুলা 
ছিল। কিছু কিছু আরবা ঘোড়া মঙ্গোল আব্রমণের ফণাকে' ফশাকে উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তপথ দিয়েও ভারতে এসে পড়ত । 'কন্তু সাধারণত জাহাজে চাপিয়েই ঘোড়া 
আমদানির রীত ছিল । ঘোড়া ছাড়া, এডেন থেকে জাহাজে করে সংগান্ধ, প্রবাল, 
সিপ্দুর, সীসা, সোনা, রূপা, পারদ, কর্পর, ফটাকিরি, একরকম লাল রঙ্ ও জাফরান 
আসত । গুজরাট থেকে ভারত রপ্ত।ন করত চাল, বস্ধ, দামশ পাথর ও নাল । 

ওদিকে বাঙলাদেশের সঙ্গে দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য চলছিল । মালাক্কা এই 
সময়ে দাঁক্ষণ-পূর্ব এশয়ার বৃহত্তম বাণিজাকেন্দ্রু হয়ে উঠোছল । বিভিন্ন দেশীয় 
বাঁণকরা ওখানে বসবাসও করত । ভারতায় জাহাজগনীল মালাকার বন্দরে যেত প্রায়ই 
এবং সেখান থেকে মারচ, ধৃপ, বস্ধু, জাফরান ও পারদ নিয়ে আসত । এইসব জানিস 
এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো জাভা, সমাধা, তিমোর, বোঁণও ও মালাক্কা 
ইত্যাদি জায়গায় ৷ ফেরার সময় জাহাজগৃল নিয়ে আসত সোনা, লবঙ্গ, শাদা চন্দন- 
কাঠ, জৈত্রী, জায়ফল, কর্পুর ও ঘ্বৃতকুমারী । এর আঁধকাংশই পশ্চিম উপকূলে 
পাঠানো হতো । তবে বাঙ্লাদেশেও কিছু কিছু জিনিস আসত । 
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চীনারাও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের চেষ্টা চালাঁচ্ছল । পূর্ব-আফ্রিকার সঙ্গে চীনের 
ব্যবসা শুরু হওয়ার পর ভারতের সঙ্গে বাঁণজ্য আরো সহজ হয়, কারণ পথেই পড়ত 
ভারত । চীনা জাহাজগুলি ধাঙূলাদেশে ও মালাবারের বন্দরে আসত । চেঙ্-লো 
দাঁক্ষণ-এঁশয়া ও পূর্ব-আফ্রকায় ৭টি বাণিজ্য আভযানের নেতৃত্ব করেন । 'তাঁন দুবার 
বাঙ্লাদেশে থেমোছলেন, চাঁনা জাহাজে থাকত চানাংশুক, তাফতা কাপড়, সাটিন, 
লবঙ্গ, নীল ও শাদা চীনামাটির বাসন, সোনা ও রুপো । এর সবাকছুতেই ভারতাঁয় 
বাঁণকদের আগ্রহ ছিল । 

বাণিজ্যের প্রসারের ফলে মুদ্রার ব্যবহার বেড়ে গেল । উত্তর-ভারতের সমস্ত শহরেই 
মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন হল । আগেকার চৌহান ও গাহড়বাল রাজাদের মুদ্রার অনুকরণে 
ধদল্লীর মুদ্রাগ্যাল তৈরী করা হল। পারচিত মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যে লোকেরা 

সহজেই মুদ্রাগলি মেনে নিতে পেরেছিল ॥ এমনাক ম,দ্রার ওপর শৈবধর্মের সঙ্গে 
সংযুস্ত ষাড়ের ছাঁব খোঁদত হল । স্বলতাছনর নামও লেখা হল দেবনাগরী 
ীপিতে | মুদ্রার মধ্যে জিতল ও “টঙ্কা'র কথা বেশি শোনা যায়। প্রথমটি ছিল 

তাম্্রমূদ্রা ও দ্বিতীয়টি রৌপ্যমুদ্রা (১৭২.৮ গ্রেণ )। রুপোর টাকা গ্রচলন করেন 
ইলতুতাঁমস । সুলঙানী আমলে “টক্কা'ই হল প্রধান মুদ্রামান এবং আধুনিক ভারতীয় 
টাকার উপাত্ত এর থেকেই হয়েছে । 

স্বর্ণমৃদ্রা বা মোহর প্রধানত ব্যবসার কাজে বা রিশেষ উপলক্ষে ব্যবহার হতো । 
সুলতানদের অনেকগযাল টশকশাল ছিল । প্রাদোশক রাজ্যগদ্লির নিজস্থ মুদ্রা ছিল 
এবং সেগহীলর সলতানীর মদূদ্রার চেয়ে 'ভন্ন ওজন ছিল, নামও থ,.কত অন্য । পল্লী 
অঞ্চলের প্রচাঁলত ওজনের মাপ (যেমন মন, সের, ছটাক ) উত্তর-ভারতের সর্বত্রই 
প্রচালত ছিল এবং সম্প্রাত ভারতে দশামক পদ্ধাত চালু হবার আগে পর্যন্ত ওই মাপই 
চলাছল । আঁভজাতদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্যে মুদ্রার প্রচলন ছাঁড়য়ে 
পড়ছিল। তার ওপর ছিল নগরগহীলর ব্যবসা সংক্রান্ত কর্মবাস্ততা । তুকাঁ ও 

আফগানরা ভারতে যে ধনসম্পদ পেয়েছিল, তা এখানেই ব্যয় করতে চাইত | রাজ- 
দরবার ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সচেতনভাবেই প্রচুর অর্থব্যয় করত । 

ভারতীয় মুসলমান সমাজ 'তিনট প্রধান ভাগে বভন্ত ছিল-_ধমাঁয় ও তার 
বাইরের আভিজাতশ্রেণী, কারিগর ও কৃষক । আভজাতদের মধ্যে ছিল অনেক গোচ্ঠীর 
লোক-_- তুকর্শ, আফগান, পারসী ও আরবী ॥। এদের মধ্যে তুকাঁ ও আফগানরাই 
ছিল প্রধান, কারণ এরা রাজনোতিক ক্ষমতার আঁধকারী ছিল । প্রথমাদকে আভজাত- 
দের মধ্যে গোচ্ঠী অনুযায়ী একটা পার্থকা বজায় ছিল। কিন্তু, পরে এরা যখন 
ভারতবর্ষকেই স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হল, তখন পরস্পরের সঙ্গে 
অবাধে মেলামেশার মধ্য দিয়ে ক্রমশ 'নাজেদের মধ্যে এঁক্য ছাড়ে উঠল । দেশে সংখ্যা- 
লঘু হবার ফলে এদের মধ্যে এঁক্য প্রাতষ্ঠায় দৌর হয়নি । 

যেকোনো লোকই আঁভজ্ঞাতশ্রেণীতে আসতে পারত । আভজাত সমাজের অনেক 
মুসলমানই আদতে সৃলতানের্ বেতনভূত্ত কর্মচারী ছিল । পদমর্যাদা বংশানুক্রমিক 
ছিল না। সুলতানের খেয়ালের ওপরই এগবাল 'নর্ভর করত । 'কন্তু পরবতাঁকালে 
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বখন সরকারী পদগযীল বংশানুক্রমিক হয়ে উঠল, কর্মচারশরা নিজেদের আভজাত 
বংশীর বলে দাবি করতে লাগল । এইভাবে ধর্মন্তারত মুসলমানরাও নিজেদের 
[বদেশশ বংশজাত বলে দাবি করল । এর কারণ হল, তুকর্শ ও আফগানরাই ছিল 
প্রাতপাত্তশালী । অতএব, জাতিগত মর্যাদার একটা আলাদা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পরে 
ভারতীয় মন্সলমানদের সঙ্গে বিদেশীদের নিয়ামত বিয়ে হওয়া শুরু হলে জাতিগত 
মর্যাদার প্রশ্নটি গুরুত্ব হারায় । 

আভজাতশ্রেণীর আয়ের উৎস হিল ইকৃতার রাজস্ব ॥ এছাড়া অনেকে ছিল উচ্চ- 
পদন্ছ রাজকর্মচারী । সলতানের জন্যে কিছু সংখ্যক োঁনকের খরচ নির্বাহ করেও 
যতটা রাজস্ব পড়ে থাকত, তার সাহায্যে রীতিমতো 'বলাসেই আভিজাতশ্রেণীর দিন 

কাটত। সুলতান হয়তো সন্দেহ করতেন যে, আমাীর-গমরাহরা রাঙস্ব থেকে প্রচুর 
অর্থ উপার্জন করেছে। কিন্তু জানলেও তার কিছু করার উপায় ছিল না। রাজ- 
পরিদর্শকদের ওপর নির্ভর করা যেত না, কেননা তারা সহজেই উৎকোচের বশীভূত 
হতো । আলাউদ্দীন ওমরাহদের আতীারন্ত অর্থোপার্জন কমানোর চেষ্টা করোছিলেন । 
কিন্তু তার মৃত্যুর পর আবার আগের অবস্থা ফিরে এলো । সুলতান ও ওমরাহদের 
পারস্পারক সম্পর্ক নির্ভর করত তাদের নিজস্ব শান্ত সামর্থ্যের ওপর | রাজপুত 
গোম্তীপাঁত ও অন্যান্য স্থানীয় শাসকদের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার পরিমাণ এইভাবেই নির্ধপিত 
হতো । যখন দেখা যেত এদের আর অবজ্ঞা করা যাবে না, তখন ধারে ধীরে তাদের 
আভজাত শ্রেণীর অন্তর্গত করে নেওয়া হতো । 

কাজের দিক থেকে আভজাত সম্প্রদায় দুইভাগে বিভন্ত ছিল ; এদের খলা হতো 
অহল্-ই-সৈফ ও অহলং-ই-কলম । ধারা সেনানায়ক বা ধাদের ক্ষমতা সামারক শান্তর 
ওপর 'নর্ভর করত, তারা ছিলেন প্রথম দলে। 'দ্বতীয় দলে 'ছিলেন' ধম“নেতা ও 
শাসকেরা ৷ দুই দলের মধ্যে যোদ্ধা ও সেনাপাঁতিরাই বোশ শীন্তমান ছিল । দ্বিতাঁয় 
দলের মধ্যে অনেকে ছিল উলেমা । এরা কেউ কেউ ছিল াবচারপাঁত ও কেউ কেউ 
ছিল সুলতানের পরামর্শদাতা | এরা ইসলামের গোড়া “সল্লী' সম্প্রদায়তৃস্ত 'ছিল। 
অরথাং এরা উদারপন্থী “শিয়াদের বিরোধী ছিল। 

তথ্থগতভাবে দেখলে, ধর্ম নেতাদের মধ্যে একদল 'ছিলেন ধারা অতখান্দুয়বাদী 
বা সন্ত। এ*রা পাঁথিব ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা সত্বেও রাজনীতিতে প্রভাব- 
শালী হতে পারতেন ॥ যেমন, 'দল্লার নিকটস্ছ অণ্চলের আধবাসী নিজামুদ্দীন 
আউীালয়া ছিলেন প্রভাবশালী পুরুষ । সূলতান এ+র কথা অমান্য করতে পারতেন 
না। সুলতানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করে তিনি সুলতান সম্পর্কে তার 

তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন ; তবুও সুলতান তাকে মেনে চলতেন । আরেকজন 
সন্নযাসশ ?সাঁদ মৌলা দিল্লশর কাছে একটি ধর্মশালা চালাতেন এবং এটি পরে খল- 
জিদের বিরুদ্ধে তুকর্ণদের ষড়যল্তের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । সন্দেহ করা হয়, ইনি প্রকৃত- 
পক্ষে ভণ্ড সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষের ভাঁন্তকে নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন । 

তবে ভণ্ড হলেও ইনি যে সাধুর ছদ্মবেশে রাজনীতির খেলা খেলোছিলেন, এই ঘটনা 
থেকেই আমরা সমসামায়ক আবহাওয়া খানকটা বুঝতে পার । 

ভাঃ ইঃ ১৫ 
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ভারতবর্ষে প্রাকইসলাম যুগে গুরু ও সম্ন্যাসীদের এরীতহ্যের ফলে তাদের তুলনীয় 
নুসালম পীর ও শেখদের সমাদৃত হবার রান্তা তৈরণই হয়েছিল । এ'রা অপেক্ষাকৃত 
নজর্নে বাস করতেন । সকলের ধারণা ছিল, এ'রা প্রভূত আধ্যাস্বক ক্ষমতার 
আধকারী । তাই, প্রয়োজন হলে এ*রা সাধারণ মানষকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন । 
তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে রাষ্ট্রও অবাহত ছিল । সুলতান যে এইসব সন্্যাসীদের শ্রদ্ধা 
দেখাতেন, তার মধ্যে সুলতানের একটা অনুচ্চাঁরত অনুরোধ থাকত ষে, সম্ব্যাসী 
যেন তার ভন্তদের সুলতানের আনুগত্য দেখানোতে উৎসাহ দেন। কোনো 
কোনো সন্ন্যাসী নিয়মিত বীত্ত পেতেন এবং এই অর্থের সাহাযো তাদের ও তাদের 
উত্তরসহরণদের জীবন নিশ্চিন্তভাবেই কেটে বেত । 

শহরের মুসলমান সম্প্রদায়ের আঁধকাংশই ছিল কাঁরগর | এছাড়া ব্যবসায়ীরা 
আসাঘাওয়া করত । ব্যবসায়ীরা ছিল আরব ও পারসাদেশীয় | তাছাড়াও ছিল 
সুলতানের ব্ঈতদাসের দল ॥ তারা রাজদরবারে বা রাম্মীয় কারখানায় কাজ করত । 
এদের সংখ্যা কম ছিল না। এই য£গের শৈষাঁদিকে মুসলমান কৃষকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে- 
ছিল । শহন্দ্ব মমসলমান কৃষকদের জশীবনযান্রার ধারা মূলত অবশা একই রকম 'ছিল। 

ভারতীয় ও ইসলাম সংস্কীতর মিলনের সবচেয়ে সম্চু প্রকাশ দেখা যায় শহরের 
কারগর ও গ্রামের কৃষকদের মধ্যে । এই ধুগের ধমাঁয় ও সামাজক চিন্তায় এই 
মিলনের প্রমাণ আছে । এষগের স্থাপত্যের মধ্যেও পারস্পারক প্রভাবের পারচয় 
আছে । আঁভঙ্াাত শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবনযান্তার মধ্যে দুই ধর্মের 
পারস্পারক, প্রভাব অনেক বোশ পড়েছিল । 'বাভল্ন উৎসব অনুজ্ঠান যেমন, জঙ্ম, 
শববাহ ও মৃতার আচারে দুই ধর্মের সামাজিক প্রথার মিলন লক্ষ্য করা যায়। 
কোনো 'হন্দ্ব ধর্মীন্তর গ্রহণ করার পরও তার হিন্ পূর্বপুরুষের উত্তরাঁধকার 
হিসেবে ধমাঁয় অনষ্ঠানে অংশ নিতে পারত | পাব ইসলামী অন7ম্ঠানের কোনো 
কোনোট হিন্দ অনুষ্ঠানের ওপর তাদের ছাপ ফেললো । 

ইসলানে বর্ণপ্রথায় কোনো স্থান না থাকলেও মৃসাঁলম সমাজক্ীবনে বর্ণপ্রথাকে 
একেবারে বাদও দেওয়া হয়নি । ম.সালম বর্ণপ্রথার 'ভীঁন্ত হল জাতগত পার্থকা । 

দশশী বংশোদ্ুত যেমন, তুকাঁ, আফগান বা পারসাদেশীয় পারবারগ:ল সমাজে 
উচ্চতম বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত হল । এদের বলা হতো 'আশরফ' (আরবী ভাষায় এই 
শব্দের অথ হল “সম্মানীর়'), এর পরের বর্ণ হল ধর্মান্তারত উচ্চবর্ণের 'হন্ছ্ব ৷ যেমন 
মুসাঁলম রাজপৃত । বাস্তজাত বর্ণগযীলকে 'নয়ে আরো দুটি শ্রেণীভেদ আছে । তাদের 
মধ্যে একাট হল 'পারচ্ছন্ন' বর্ণ এবং অন্যাট হল “অপারচ্ছন্ন? বর্ণ । প্রথমাঁটর মধ্যে 
আছে কাঁরগর ও অন্যান্য পেশার লোক । আর, অন্য বর্ণভৃন্ত মানুষ হল ঝাড়ুদার 
ও মেথর শ্রেণীর লোক,--যারা নোংরা কাজ করে ।* 'হন্দ্ব উপবর্ণগুঁলর মতো 
মূসলমান সমাজেও কোনো উপবর্ণত্ৃন্ত লোক বর্ণপ্রথার ওপরাদকে উঠতে পারত, 
যাঁদ ওই উপবর্ণের (জাতের) সমস্ত লোক একসঙ্গে এই উন্নাতর সৃযোগ পেত। 

+ অল্প কয়েক বছর আগে পর্যন্ত উত্তর-প্রদেশের মুসলমান মামাজের বর্ণবিভেদের কাঠামে! একই 
রকম ছিল। এই কাঠামোর গোড়াপত্তন হুযেছিল হ্ুলতানী আমলে । 
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বাঁভন্ন বর্ণের মধ্যে একন্র আহারের বাধানিষেধ হিন্দদের তুলনায় কম হলেও 
সমাস্টভোজনের প্রথা কেবল 'পারচ্ছন্ন* বর্ণগহীলর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । 'ববাহের 
ব্যাপারে কিন্তু বর্ণপ্রথার বাইরে কেউ যেতনা। প্রাতটি পেশার সঙ্গেই একটি 
করে উপবর্ণ শ্থুর করে দেওয়া হতো এবং কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে 
তার বাইরে বোৌরয়ে আসা কঠিন ছিল । এটিই ছিল সামাঁজক সম্পর্কের মুনীভান্ত । 
তবে মুসলমান, গন, সিরীয়, খ্রীস্টান এবং অন্যান্য বাভন্ন গোত্ঠীর চেয়ে 'হন্দ্বরাই 
বেশী বর্ণদচেতন ছিল । 

অভিজাতদের আঁধকাংশই ছল বিদেশী বংশোদ্ভুত । তাদের পক্ষে এদেশের 
পনমওলার মধ্যে মিশে যাওন্া ছিল অনেকটা কৃত্রিম । তুকর ও আফগানরা একদিকে 
নিজেদের স্বৃতন্ত্রতা বজায় রাখার চেষ্টাও করত । কু অন্যাঁদকে আবার, খাদ্য ও 
পোষাকের ব্যাপারে ভারতীয় রশীত গ্রহণ করার ফলে এরা নিজেদের স্বতস্ত্রতা 
কিছুটা হারিয়ে ফেলছিল । স্থানীয় পাঁববারে বিয়ে করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠায় 
সামাঁজক 'নশ্রণ ঘটাছল আরো দ্রুত গাঁততে । আচাব-ব্যবহারে এরকম কিছু 
পারবর্তন মুসলমানরা স্বীকার করল, য। গৌড়া ইসলাম ধর্মের সঙ্গে খাপ খায় না । 
উত্তর-ভারতাঁয় সংগীতের অনেকগ্াল যা বিশিষ্টরূপ, তার মধ্যে এই যুগের মুসলমান 
আঁভজা তশ্রেণীর যথেষ্ট দান আছে । পোলো, অবসর বিনোদনের জন্যে মূসলমানদের 
ধপ্রয় খেলা হল । ঘোড়দৌড়, ছয়া, কা ইত্যাঁদ যা অনেক সময়ই ছিল 
ইসলাম-ীবারোধশ | কত্ত এসব ক্ষেত্রে উলেমারা ইসলামী আইনের চতুর ব্যাখ্যার 
সাহায্যে খাঁনকটা আপোস করতে রাজ ছিল । 

হন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই পৃন্র সন্তানের জন্ম ছিল শ্রেয়। এর থেকে 
প্রমাণ হয়, সমাজে মেয়েদের স্থান নিচু ছিল । উচ্চবর্ণের নারী মীরাবাঈ বা 
রাজিয়া তাদের প্রীতভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রথমজন 
হয়েছিলেন সন্ন্যাঁসনী, আর দ্বিতাঁয়জন পুরুষ শাসকদের অনুকরণ করোছিলেন । 
হিন্দ রাজকুমারী দেবলরাণী ও মুসলমান সুলতানশ রাজকুমার খাঁজর খানের প্রেম 
এবং রূপমতাী ও বজ বাহাদ:রের প্রণয় নিবে রোমান্টিক কাহিনী রচিত হয়েছিল । 
সাহত্যে নারীপ্রশন্তি ও স্পীপুরুষের প্রণয় নিয়ে অনেক রোমাস্টিক রচনা হয়েছে । 
ণরু বাম্তবজীবনে এর প্রাতিফলন দেখা ধায়ান । প্রকৃতপক্ষে, মেয়েদের একেবারে 
পর্দার আড়ালেই বাস করতে হতো এবং বাড়খুর একটা পৃথক অংশ তাদের জন্যে 
নিধণারত থাকত । বাইরে যেতে হলে মেয়েদের আবৃত হয়ে বেরোতে হতো । 

হন্দু ও মুসলমান আভজাতগ্রেণণীরা বাড়ীর মেয়েদের জীবনের আঁপ্রয় ও আদম 
ব্যাপারগহীল থেকে বাঁচিয়ে আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন । তা থেকেই হয়তো 
পর্দাপ্রথার শৃর্ । শক্ত শেষ পর্যন্ত মেয়েরা বাইরের জগত থেকে একেবারে 'বাচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ল । তাদের তাৎপর্যহাীন জীবনকে চিত্তাকর্ষক করবার জন্যে মেয়েরা প্রণয়- 
মূলক জটিলতা এবং কখনো বা রাজনোতিক ষড়ষন্ত নিয়ে মেতে থাকত । অর্থনোতিক 
কারণে কৃষক ও কাঁরগরদের পাঁরবারে মেয়েদের অনেক বৌশ স্বাধীনতা ছিল । বর্ণ 
1মাঁলয়ে, রাঁশি,ক্র গবচার করে, সম্পান্তর হিসেব নিয়ে তবে উভয়পক্ষ বয়ের 
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আয়োজন করত ; বিবাহকে প্রায় পুরোপুর সামাজিক দা়ত্ব মনে করা হতো । 
পাঁরবারের মধ্যেই সম্পার্ত রেখে দেবার জন্যে মুসলমানরা জ্যঠতুতো-খুড়তুতো 
ইত্যাঁদ আত নিকট সম্পর্কের ভাই-বোনের বিয়েতে উৎসাহ দিত । 

মুসলমান আঁভজাতদের মধ্যে উলেমারা কিন্তু এদেশের আঁধবাসদের সঙ্গে যে 
কোনো রকম মিশ্রণ পারার করে চলত । 'হন্দদের মধ্যে ব্রাঙ্মণরাও বর্ণ” বা 
ধর্মের লোক সম্পর্কে একই মনোভাব পোষণ করত । হিন্দুধর্মের ওপর মুসলমান 
শাসনের যাই প্রভাব পড়ে থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণদের রাজনোতিক ও অর্থনোৌতিক 
আধিপত্যের অবসান হয়োছল। ব্রাহ্মণদের ভৃঁমদান কমে 'গিয়োছিল, কেননা 
মুসলমান শাসকদের নিজেদের ধর্মপ্রবস্তাদের পুয়োজনও মেটাতে হতো । আগে 
ব্রাহ্মণদের বশেষ কোনো কর দিতে হতো না। 'কল্তু মূসলমান শাসনে ওই বিশেষ 
সীবধের অবসান হল । রাজসভাতেও ব্রাহ্মণদের আগেন এতো প্রাতপাত্ত ছিল 
না। উললেমারা বুঝোছলেন বে, রাজনোতিক ও অর্থনোতক ক্ষেত্রে বিশেষ সহাবধে 
ভোগ করতে হলে নিজেদের স্বতল্মতা বজায় রাখা প্রয়োজন । ম্দির ও মসাঁজদের 
আচার-অনৃষ্ঠানের মধ্যে বিজ্তু কোনো পারস্পাঁরক প্রভাব পড়োন ৷ দৃই ধর্মের 
পুরোহতরাই সযয়ে এই পার্থক্যকে লালন করে এসেছেন। 

এই 'বিচ্ছিত্নতার জন্যে সবচেয়ে বোঁশ ক্ষতিগ্রস্ত হল শিক্ষাব্যবচ্ছ। | মাঁন্দর ও 
মসাঁজদ সংলগ্ন বিদ্যালয়ে প্রধানত ধমণীশক্ষা দেওয়া হতো । উচ্চাশক্ষার কেন্দ্ুগীলতে 
ধর্মতত্ব ও ভাষাতত্ব ব্যতীত অন্য কোনো 'বষয় শেখানো হতো না। আঁধকাংশ 
মুসালম স্কুল (বা মাদ্রাসা) রাষ্ট্র থেকে, আথক সাহাধা পেত । সুলতানরা শিক্ষার 
জন্যে সাহায্যের ব্যাপারে দরাজহস্ত ছিলেন । 'হসেব করে দেখা গেছে, তুঘলকণী 
যুগে কেবল 'দল্লীতেই প্রায় ১,০০০টি শিক্ষা প্রাতজ্ঠান ছিল । দ্ভাগাক্রমে শিক্ষার 
এই বিপুল আয়োজন কেবল ধর্মীশক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল । 

তা সত্বেও ধমীঁয় প্রাত্ঠানগ্ুলির বাইরে অন্যান্য মানুষের মধ্যে ভারতায় ও 
আরবণয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে পারস্পারক আগ্রহের উদাহরণ আছে। কিছুটা 
সাংস্কীতক জ্ঞানাবানময় আনবার্ধ ছিল। চাকৎসা বিদ্যার ব্যাপারে এই 'বাঁনময় 
ফলপ্রসূ হয়েছিল । ভারতীয় 1াঁকৎসা পন্ধাত প্চিম-এশিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল 
এবং অন্]দকে আরবদের ইউনানী চিকৎসারণত ভারতে প্রসারলাভ করল । বিক্তু 
সাধারণ শিক্ষার মধ্যে কারিগার শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। কারগাঁর 
শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল সরকারী কারখানার কারগরদের । জ্ঞানের বিনিময় 
কেবল দই ধর্মের বুদ্ধিজীবীদের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তার দ্বারা শক্ষাবা]বস্থার 
কোনো লাভ হয়াঁন । তৈম:রের 'দিল্লশ আক্রমণের ফলে পাঁগত ও শিক্ষাবিদরা দেশের 
নানা অণ্লে পালিয়ে যাওয়ায় বিদ্যাচচণর খানিকটা ভৌগোলিক ব্যাপ্ত হয় ।৪ 

+তুকীদের বদলে বদি এসময়ে ভারতে আর্ষর। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করত তাহলে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের কি বিকাশ হতে পারত ত নিয়ে জল্সন-কল্পন। কর। যায়। হয়তে 
সেক্ষেত্রে উত্তরজাতিয় জ্ঞানচর্চার ঘাতল্প্রতিঘাতের ফল অনেক শুভ হতে এবং অভিজ্ঞতালধ শিক্ষার 
প্রাতি সেযুখে আরবদের যে পরীক্ষ। নিরীক্ষার মনোভাব ও বিশ্লেষণমূলক আগ্রহ ছিল, হয়ত তার সংস্পর্শে 
এসে ভারতীয় পণ্ডিতর1 ঠাদের সাবেকী পু'খিগত বিভার সীষাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইয়ে আসতে পারতেন.) 
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ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ এদেশের জীবনযান্রার মধো বিদেশী প্রভাব খানকটা 
অঙ্গীভূত হয়ে গিয়োছল, যাঁদও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আগের মতোই স্বতন্্রতা বজায় 
রাখার চেষ্টা তখনো বজায় ছিল । 'হন্দ্বরা দৈনান্দন জীবনযাপনে কোনো অস্হাবিধে 
ভোগ না করলেও প্রকৃতপক্ষে নাগারক মর্যাদা ও আধকারের প্রশ্নে তারা ম:সলমানদের 
সমতুল্য ছিল না। ধর্মান্তারত মুসলমানরা আগে "নয়ন বর্ণের 'হন্দব হলেও ধর্মীন্তর 
গ্রহণের ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হতো, এতে বর্ণ হিন্দবরা স্বভাবতই ক্ষৃবাছল। 
যাঁদ মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে বিদেশী জাতিগোচ্ঠী হিসেবে আলাদা থাকতো, তাহলে 
হয়তো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ইসলামী আদর্শ স্বীকার করতে আপাঁন্ত থাকত না ।& 

স্বতন্্রতা বজায় রাখার চেষ্টায় ব্রাহ্মণরা প্রাচীন সাহিত্যের ওপর নির্ভর করেছিল । 
এর ফলে প্রাচীন শাস্ন ও গ্রন্থ সম্পকে নতুন করে আগ্রহের স্বা্ট হল । নতুন করে 
ব্যাখ্যা ও সংাক্ষপ্তসার রাঁচত হল । যখন নতুন শাসকরা হন্দ্ধর্মের আইনগত [ভ্তি 

জানতে চাইতেন, ব্রাক্ষণরা প্রাচীন শাস্রগনলি থেকে উদ্ধৃতি দিত। ও শাস্রগ্রন্থে 
সমাজের মধ্যে কোনো বিভেদ ও সংঘর্ষের উল্লেখ ছিল না। বর্ণাশ্রমের কাঠামোর 
বাইরেও যে কোনো শান্তশালী ধমাঁয় গোষ্ঠী থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কি করা 
উচিত, সে" বিষয়ে শাসনে কোনো বিধান ছিল না। 

শৈব ও বৈফব, গোড়া হিন্দ্দের এই প্রধান দুই গোচ্তী । কিন্তু এই গোষ্ঠী দু'টির 
মধ্যে ছোট ছোট গোচ্ঠী ছিল এবং তারের বিশ্বাসের 'কদ্ু কিছু তারতম্য ছিল । উত্তর- 
ভারতৈ বৈষণবরাই প্রধান গোহ্ঠী ছিল, যাঁদও বৈধদের দই প্রধান প্রচারক, রামানন্দ 
ও বল্লভ ছিলেন দাঁক্ষণ-ভারতের লোক । উত্তর-ভারতের বৈষণব-ধর্মসংন্কারকদের 
ওপর তাদের যথেষ্ঠ প্রভাব পড়েছিল । কোনো কোনো ধর্মপ্রচারক ভন্তি মতবাদের 
সঙ্গেও জাঁড়ত ছিলেন । কন যেসব প্রচারকের "চিন্তা ও শিক্ষা ইসলামিক চিন্তার 
দ্বারা প্রভাবিত হয়োছিল, তাদের আলাদা করে ধরা যায়। হিন্দ্রদের গোষ্ঠীর মধো 
নানা পার্থক্য থাকা সত্বেও মূল ধ্াঁয় বন্তব্য একই ছিল । বৈষবরা হিন্দবধমে'র মধ্যে 
বান্তগত উপাসনারণীতি প্রচলন করার চেষ্টা করেছিল । রামানন্দ লিখেছেন ! 

“আমার পৃবে অভ্যাস ছিল চন্দন ও অন্যানা সংগান্ধদ্রবা নিয়ে ব্রহ্মকে ( ঈশ্বরকে ) 
নিবেদন করা । 'কন্ু গুরু শেখালেন যে, আমার নিজের হাদয়ে ব্রঙ্গ 'বরাজমান | 
বেখানেই আম যাই সেইখানেই জল ও পাথরের পূজা হতে দোঁখ। কন প্রভূ, 
তুমিই তো তোমার আন্তত্ব 'দয়ে তাদের পর্ণ করে রেখেছ । সকলে বৃথাই বেদের 
মধ্যে তোমাকে খুজে বেড়ায় । হে আমার গরু, তুমি আমার সমস্ত বার্থতা ও 
মোহের অবসান ঘটয়েছ । রামানন্দ তার প্রত ব্রদ্মের মধ্যে আত্মহারা | গুরুর 
কথায় কর্মের অস্ংখ্য বন্ধন ছিন্ন হয়। ১৮ 

বাংলাদেশের এক শিক্ষক চৈতন্য € ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ) এক ভাবসমাধির পর 
কৃফভন্ত হয়ে ওঠেন। 'তান এরপর ভাীস্তর আসরের আয়োজন করে সেখানে 

* জেনইটর! সাধারণ মানুষের বদলে এশিয়ায় নানা দেশের সম্রাট ও রাদাদেরই ধর্মান্তরিত করা র€ 
চেঁঠা করেছিল। সাধারণ মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে গেলে উচ্চবর্ণের এনীয়র! তাঁতে অসন্ধষ্ট হতো । 
এশিষ্কায় পরবর্তী ব্ীস্টান ধর্ম প্রচারকদের এই অসন্তোষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
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গান গেয়ে বৈষব ধারণার ব্যাখ্যা করেন । সারাদেশে ঘ্বুরে বোঁড়য়ে চৈতন্য রাধাকৃষণের 
লীলার মধ্য ?দয়ে দিয়ে বছলোকের কাছে বৈষবধর্ম প্রচার করলেন। চৈতল্য শৃধূ ভান্ত- 
ভাবে আপ্নূত হয়ে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। শুদ্ধ ধমণানুভূ'তিই ছিল তার প্রেরণা । 

অন্য একাঁট ধমঁয় গে।্ঠী আত্মক্লেশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করছিল । 
এদের কাছে অন্যসব লক্ষ্য এই এক উদ্দেশ্যের অধীন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর রাজপুত 
রাণী শীরাবাঈ কৃষপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সারাদেশে স্বরাচিত গান গেয়ে বেড়াতেন। 
আরো ছিলেন আগ্না শহরের অদন্ধকাব সৃরদাস। এছাড়া ছিলেন কাশ্মীরের লালংলা । 
ইনি শবকে উদ্দেশা করে অতীন্দ্য়ধমর্শ গান রচনা করেছিলেন । 

ভান্ত আন্দোলনের প্রবস্তারা, ধারা ধর্মীয় চিন্তার চেয়ে সামাজিক ধারণার ওপরই 
বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন, তারা সকলেই ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
বিশেষত, স্ফাঁদের শিক্ষার প্রভাব তাদের ওপর বিশেষভাবে পড়েছিল । 

প্রধানত অমুসলমান দেশে মুসলমানরা এঁক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করলেও সে চেষ্টা 
দর্ঘ্ছায়শী হয়ান । সলতানরা যখন রাজ্যের 'ভা্তি দৃঢ় করতে বাস্ত, তখন সাম্প্র- 
দায়ক সংঘর্ষ দেখা দিয়োছিল ॥ এর একটি সৃলতানীর আস্তত্বই বিপন্ন করোছল । এ 
ঘটনা ঘটোছল সৃলতানা 'রিজিয়ার শাসনকালে । মুসলমানদের প্রধান দুটি গোষ্ঠী 
-_ শিয়া ও সূন্নী।% সুলতানরা সংল্লশ গোম্ঠীভুত্ত হওয়ায় তারা সংল্বশ ধর্মপ্রচারক- 
দেরই সমর্থন করতেন এবং শিয়াদের অপছন্দ করতেন । কন্তু শিয়া মুসলিমরা আরব- 
দের সন্ধজয়ের সময় ভারতে এসেছিল এবং সিন্ধু ও মূলতান অঞ্চলে ক্ষমতাশালী 
ছিল । গজনীর মামুদ মূলতানে শিয়া মুসলিমদের ধ্বংস করার-চেষ্টা করেও বিল 
হন। ওদিকে তুকখদের ক্ষমতালাভের ফলে তারতে শিয়া মৃুসালমদের ক্ষমতাবীদ্ধর 
সন্ভাবনা 'তিরেহিত হয়ে গেল । শিয়ারা অন্য কোনো কোনো গোষ্ঠীর সহায়তায় 
সৃলতানা রাঁজয়ার আমলে সলতানশর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক:র ব্যর্থ হয় । এর- 
পর সলতানী আমলে শিয়ারা আর সংক্লশ প্রাধান্যের বিবৃদ্ধে উঠে দাড়াতে পারোন। 
নু এছাড়া সুল্পীদের আরো একদল মুসলমান এর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে 
হল । এদের প্রভাব পরোক্ষ হলেও এদের ক্ষমতা ছিল যথেন্ট। এরা হল সফ। 
তুকীরা ক্ষমতায় আঁধঞ্ঠিত হবার পর স্ফীরা ভারতে এসোছল । এরা সমাজ থেকে 
'বাচ্ছিন্ন হয়ে বাস করত । ভারতীয় পরিবেশের পারপ্রোক্ষিতে এই বিচ্ছিন্নতার একটা 
এঁতিহা?সক ব্যাখ্যা ছিল। দশম শতাব্দীতে পারস্যে স্ফীরা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
তাদের মতে ভগবানকে ভালোবেসেই তার কাছে পেণছনো যায় । -. 

গৌড়া মুসলিমরা এই মতবাদকে আক্রমণ করল ও স্ফীদের আখ্যা দেওয়া হল 
ধর্মীবরোধী বলে । এই কারণেই সূফীরা সমাজ থেকে দূরে বাস করত ৷ এদের ভাষা 
ক্রমশ প্রতীকধমণ ও রহস্যময় হয়ে উঠল । কখনো কখনো এরা হিন্দ্গুরুর মতো 

+ ইসলামের এই বিভেদ শুরু হয়েছিল একেবারে প্রথম যুগেই । খলিফার পদের উত্তরাধিকার 
নিয়েই এই বিরোধ। শিয়ার। এই পদ আলিকে দিয়ে এটি বংশানুক্রমিক করতে চের়েছিল। সন্ত্রীরা 
নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিল। এভাবেই নান! বিরোধের শুক । শিয়াদের মধ্য থেকেই নৃকী ইতাদি 
গোষ্ঠীর উন্তব। সংন্্ীর1! আরে। গৌড়! বলে মনে কর। হল। 
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কোনো পীর বা শেখের নেতৃত্বে গোষ্ঠী গঠন করত | গোম্ঠীর সদসাদের বলা হতো 
ফকির বা দরবেশ । কোনো কোনো গোম্ঠী বিশেষ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান করত । 
যেমনঃ নাচের মধ্য দিয়ে সম্মোহতি অবস্থায় পৌছনো। ভারতবর্ষে এর আগে 
তপশ্চর্ধা, উপনিষদ ও ভান্তবাদের ধুগ গেছে । অতএব, স্ফীদের মতবাদ প্রচারেও 
অস্যীবধে হল না। ভারতীয় স্ফীদের প্রধান 'তিনাট ভাগ ছিল-_চিশত+, 
সোরাবদাঁ ও ফিরদৌসী । চিশ-তী গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন এীতহাসক বরাণ ও 
কাব আমীর খসরু ৷ এই গোঘ্ঠী দিল্লী ও দোয়াব অণ্চলে বেশি অনাপ্রয় ছিল । 
সোরাবদাঁ গোচ্ঠীর প্রভাব ছিল 'সিম্ধ অগুলে । 'ফরদৌসণ গোষ্ঠী জনাপ্রয় ছিল 
বিহারে । 

ভারতীয় স্ফীরা গোঁড়া ধর্মকেন্দ্রগুলির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখোন । তাদের 
মতে, উলেমারা কোরাণের অপব্যাখ্যাকারণণ স্ফীরা বলত, রাজনগাঁতির সঙ্গে ধমের 
যোগসাধন্ করে ও সুলতানদের সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে উল্মারা কোরাণের আদি 
গণতান্মিক নগীতকে বিকৃত করেছে । উলেমারা স্ফণদের উদার চিন্তার নিন্দা করত 
এবং স্ফীরা উলেমাদের 'ব্বৃদ্ধে পাঁথব ব্যাপারে জাঁড়য়ে পড়ার আঁভযোগ করত । 
যেসব সূফী সমাজকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি, তাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ লুকিয়ে 
আছে বলে প্রায়ই সন্দেহ করা হতো। 'কন্ু স্ফীরা কখনোই বিদ্রোহের কথ। 
ভাবত না । কারণ, যা নিয়ে তাদের আপাতত, তা থেকে আত্বকভাবে এবং কার্যতও 
দূরে সরে থাকাই সফাঁদের রীতি 'ছিল। এই সময়ে সূফীরা বিশ্বাস করতে শুরু করে 
যে, প্থবীতে একুগ আসন্ন যখন এক ইসলামী “মাহদশ* ( উদ্ধারকর্তা ) এসে 
ইসলামের আদম বাণী আবার প্রচার করবেন । ভারতবর্ষে নির্জনবাসণ ব্যান্তর 
অভাব ছিল না এবং স্ফীদের বৈরাগী জীবনযান্তাও এখানে কারো কাছে অদ্ভুত 
মনে হয়ীন ৷ এইভাবে 'হন্দু গুরুদের মতো স্ফাী পাঁররাও হিন্দুদের কাছে শ্রদ্ধা ও 
সম্মান পেতেন। 'হন্দ্দের কাছে গরু ও পীর একই পর্যায়ভূত্ত ছিলেন 1 

ইপলামে যে সামাজিক সামোর কথা বলা হয়েছে তা উলেমাদের চেয়ে স্ফরা 
অনেক বোশ মেনে চলত । এর ফলে স্ফাদের সঙ্গে কক ও কারগর শ্রেণীর 
লোকের সম্পর্ক নিকটতর হয়েছিল | স্ফীদের সঙ্গে যেসব মানুষের ঘানঞ্ঠতা 
বোঁশ, তাদের মধ্যে ছিল প্রচলিত সামাজিক রখীতাবরোধী ব্যান্তরা এবং যুন্তবাদ' 
মানুষেরা ৷ সৃফীদের অতী্দ্য়বাদ কিন্তু সবসময় ধমাঁয় পলার়নী পদ্ধাত ছিল না। 
ভনেকে সমাঙের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না, কারণ তারা নতুন পরাঁক্ষা-ণনরপক্ষার 
মাধ্যমে জ্ঞানাজনে বিশ্বাসী ছিল । এরা মনে করত, ধর্মের নিয়মকাননে আটকে 
পড়ে যুন্তবাদী চিন্তা ব্যাহত হয়েছে । একজন উল্লেখযোগ্য চিন্তাবদ ছিলেন 
নিজামুদ্দীন আউিয় । সাধারণ মানুষ সূফাদের সঙ্গে বাদ:বিদ্যার নিকট সম্পর্ক 

*এখনে। পর্যন্ত হিন্দু মের পবিভ্রস্থান কুরুক্ষেত্রে এক অখ্যাত পীরের সমাধিক্ষেত্রে প্রতি বছর মেল! 
বসে। হাঙ্জার হাজার হিন্দু গ্রামবাসী নমার্ধিটি পূজে! করে। ওই একই গ্রামবাসীর! জাধমাইল দুরে 
একটি পুকুরের মধ্যে একটি ভাঙ! মন্দির দেখিয়ে বলে কাহিনী আছে, এক ফুসলিম শাসকের হাতে মন্দিরটি 
ব্ধ্ন্ত হয়েছিল । 



২৩২ / ভারতবর্ষের ইাতহাস 

আছে বলে ভাবত । সাদ মৌলার কোনো আয়ের উৎস ছিল না। তা সত্বেও তান 
দারদ্র মানুষকে প্রচুর অর্থসাহাধ্য করতেন ৷ এই' দেখে মানুষের সন্দেহ হতো যে, 
[তান সোনা তৈরী করতে পারেন। মনে হয়, অসন্তুষ্ট ওমরাহরা তাকে সাহাযা 
করত এবং তার আতাঁথশালা সুলতানের বিরুদ্ধে ফড়যন্তের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত 
হতো । প্রকৃতপক্ষে সুফীদের আগেও ভারতবর্ষে এই ধরনের মানুষ ছল এবং তাদের 
কার্ষকলাপও একই রকম ছিল । 

দর্ভাগ্যের কথা এই বে, প্রথমাদকে সূফীরাই রাজনীতি ও ধর্মনীতির ব্যাপারে 
নতুন চিন্তার জল্ম দিলেও এরা ভ্রমশঃ সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করোছল। 
সমাজের মধ্যে থেকে গেলে স্ফখদের প্রভাব হতো অনেক বোশ এবং ধর্মীয় ব্যাপার 
ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও তারা মানূষকে সংগঠিত করতে পারত । সেক্ষেত্রে ভান্ত 
আন্দোলনের নতুন সামাঁজক এবং ধর্মীয় চিন্তাও জোরদার হয়ে উঠত | যাঁদও সুফী 
মতবাদ আগেকার ভাঁন্ত মতবাদেরই আরেক রূপ ছিল, ভাীন্ত মতবাদকে সুফাীরা 
নানাভাবে প্রভাবত করোছিল। কিছু কিছু প্রকৃত ইসলামী ধারণাও এর মধে] ঢুকে 
গড়োছিল, বশেষত সামাঁজক সবচার ম্পাকিত তত্বের ক্ষেতে। 

সুফী ও ভান্তবাদের মধ্যে অনেকাংশে মিল ছিল | দুই মতবাদেই বিশ্বাস করা 

হতো যে, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন প্রয়োজন । এছাড়া, দুপক্ষই ঈশ্বরের সঙ্গে 
মানষের প্রেমময় সম্পর্কের ওপর গযবৃত্ব পিত। দুই মতবাদই গুরু বা পীরের ওপর 
জোর দিত। কিন্তু সূফাঁদের অতীন্দ্ুয়বাদের সৃঙ্গে ভান্ত মতবাদের বিরোধ ছিল ।* 
কারণ, ভীন্তমতবাদ সমাজ থেকে 'বাচ্ছন্ন থাকার পক্ষপাতণ ছিল না। বরং সাধারণ 
মানুষের কাছে সহঞ্জ ভাষায় নতুন স্তার 'কথা বৃঁঝিয়ে বলাই ভাঁন্ত প্রচারকদের 

উদ্দেশ্য ছিল । 
ভীন্তমতবাদ প্রচারক “সন্ত"রা ভান্তুমাগর্শ উপাসকদের মতোই সমাজের 'বাভন্ল 

শ্রেণী থেকে এসেছিলেন । কেউ কেউ ছিলেন কারগব এবং অনেকে 'ছিলেন দাঁরদ্ু 
কৃষক । কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা ভান্ত আন্দোলনে যোগ দিলেও আধকাংশ 
ভান্তমতবাদের অনুগামী ছিল নিম্নবর্ণের মানৃষ । ভান্ত মতবাদে ধমাঁয় প্রাতিষ্ঠান, 
উপাসনার বস্তু ও বর্ণপ্রথাকে আক্রমণ করা হল । মেয়েদের ধর্মসভায় আসতে উৎসাহ 
দেওয়া হল এবং ধর্মীশক্ষা দেওয়া হতো সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় ভাষায় । 
এীতহা সক দ্ষ্টকোণ থেকে এযুগের ভান্ত আন্দোলনে সবচেয়ে বৌশ দান 

এসেছিল নানক ও কবীরের কাছ থেকে । এ*রা শহরের মানুষ ও গ্রামের যেসব 
কারিগরের শহবের সঙ্গে সংযোগ ছিল, তাদের কাছে ধর্মপ্রচার করেছিলেন । 
কবীর ও নানকের ধারণা, ইসলামিক ও প্রচীলত চিন্তাধারা উভয়ের স্বারাই প্রভাবিত 
হয়োছল ॥ ইসলামণী চিন্তার প্রভাবের জন্যে তাদের সঙ্গে অন্যান্য ভান্ত-প্রচারকদের 
চিন্তার কিছুটা প্রভেদ আছে । তবে তাদের শিক্ষা প্রধানত শহরাঁভাত্তক ছিল। 

স্ডক্তিমতবাদ প্রচারকদের বল হতো “সম্ত' অর্থাং পুণাবান বাক্তি। কিন্ত ইংরেজীতে তাদের 
অ|জকাল মুবিখের জন্তে “সেপ্ট' বলে উল্লেখ কর! হয়। 



সংস্কাতি সমন্বয়ের প্রয়াস | ২৩৩ 

অথচ -আগেব যুগে শহরে তেমন প্রচার না হবার ফলে ভাঁন্ত আন্দোলন যথেষ্ট গৃরৃত্ব- 
পূর্ণ হয়ে ওঠোন। অতীন্দ্ররবাদী গোষ্ঠীগুলি অবশ্য সবসময় শহরাভান্তক 
ছিল না। 

বলা হয়, ক্বীর (১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ) ছিলেন এক ব্রাহ্মণ বিধবার অবৈধ সন্তান । 
কবীরের পালকাঁপতা ছিলেন তন্তববায় এবং কবাীরও এই নিম্নবর্ণের পেশাতেই শিক্ষিত 
হয়েছিলেন । কবীর ষখন কাবতায় তার উপদেশগুলি সংকলন করেন, তার মধ্যে 
কাপড়বোনা সংকান্ত বু উপমা এসে পড়ৌছল । কবণর প্রথমে বৈষ্ব প্রচারক রামা- 
নন্দের ভন্ত হিলেন। কিন্তু পরে ?ততনি 'নজস্ব ধারণা প্রচাব করা শুরু করলেন । কবীর 
কেবল ধমরঁয় পারবতন নিয়েই চিন্তা করেন ন । সমাজ-ব্যবস্হারই পাঁরবর্তন চাইতেন । 
দুই লাইনের একেকটি শ্লোকের (দোহা ) মধ্য দিয়ে তান তার চিন্তা শিপিবদ্ধ 
করতেন । গই গ্লোকগীল মনে রাখতেও সুীবধে হতো এবং শ্লোকের বন্তব্যও অত্যন্ত 
সহজবোধ্য ছিল । কবীরের মৃত্যুর পর তার রাঁচত শ্লোকগুীল শনয়ে দ2ট সংকলন 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । 

লানক ( ৯৪৬৯-১৫৩৯ খীঃ ) এসোছিলেন গ্রামাঞল থেকে, তার পতা ছিলেন 
গ্রামের এক হিসাবরক্ষক । এক মুসলমান বন্ধুর উদারতায় 'তাঁন লেখাপড়া শেখার 
সংযোগ পান এবং পবে এক আফগান শাসকের অধীনে গুদাম রক্ষকের চাকরি পান । 
নানক তার স্ত্রী ও তিন সন্তান থাকা সত্বেও সব ছেড়ে স্ফীদের সঙ্গে যোগ দেন । 
নত কছুকাল পরে সৃফীদের সঙ্গ ছেড়ে 'দয়ে নানক দেশের নানা জায়গায় ভ্রমণে 
বোঁড়য়ে পড়লেন । শোনা যায়, তিনি মন্ধাতেও গিয়ে ছিলেন । শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে 
পারবারের সকলকে নিয়ে পাঞ্জাবে বসবাস শুরু করলেন । এখানেই নানক তার বাণী 
প্রগার করেন ও পরে মারা যান । নানকের বাণী 'আগিগ্রন্থ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করা আছে। 

কবীর ও নানকের প্রভাবে ভান্ত আন্দোলন অন্যাদকে মোড় ছিল । তারা কিন 
হন্দুধর্মের উপাসনারীতিকে আক্লমণও করেনান, িংবা ভান্তভাবে নিমঞ্গজি হয়ে 
কোনো পলায়নী উপদেশও দেনীন | নানক ও কবীর ঈশ্বরকে যেভাবে দেখোঁছলেন, 
তা থেকেই তাদের চিন্তার স্বৃতন্লতা বোঝা ফাবে | কবার হিন্দু ও মুমালিমদের ঈশ্বর 
সম্পার্কত ধারণাকে অস্বীকার করতেন, কিংবা দুই ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কত ধাবণাকেই 
সমগোন্রীয় বলে বর্ণনা করতেন । ও*র ভাষায়-_ 

“হে আমার ভূতা, তু আমাকে কোথায় খখজছ ; দেখ আম তোমার পাশেই 
আছি । আম মীন্দরেও নেই। মসাঁজদেও নেই, আম কাবাঞ্চতেও নেই, কৈলাসেও 
নেই ; আম আচারেও নেই, অনৃচ্ঠানেও নেই, ষোগেও নেই, ত্যাগেও নেই। 
তুম যাঁদ. সাঁত্যই আমাকে খেশজ, আমাকে তুমি এইক্ষণেই দেখতে পাবে ; তুমি 
মূহুর্তের মধ্যেই আমাকে দেখতে পাবে । কবীর বলেন £ হে সাধু, ঈশ্বরই হলেন 
সকল প্রাণের প্রাণ ।” 

*'কাবা' হল মক্কায়। এখানেই মুসলমানদের পবিত্র কালে! পাথরটি রাখ! আছে । আর, কৈলাদ 
পর্বত হল শিবের আবান। 
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আরেকটি গ্পোক হল-- 
“ঈম্বর যাঁদ মসাঁজদেই আছেন, এই জগত তবে কার ? তীর্থস্হানের পাথরের 
মূর্তির মধ্যেই যাঁদ রাম 1 থাকেন, বাইরের জগতের খবর তবে কে রাখবেন ? হার 
আছেন পূর্বে, আল্লা আছেন পাঁশ্চমে, তুমি তোমার হৃদয় খ'জে দেখ-_কারম*চ ও 
রাম উভয়েই আছেন হৃদয়ে ; এ জগতের সমপ্ত মানব-মানবীই তার অংশ । কবীর 
আল্লা ও রামের সন্তান £ 'তনিই আমার গুরু। তিনিই আমার পপর ।» 

নানক আরো এগিয়ে গেলেন এবং হিন্ছ্ব বা মুসলমান চিন্তাধারণার উল্লেখ না করেই 
বর্ণনা করলেন ঈশ্বরের--- 

“যান পরম সত্য 'তাঁন ছিলেন স্চনায়, তান ছিলেন আ'দমযুগে) সেই পরমসত্যয 
এখনো আছেন । হে নানক, ওই পরমসত্য ভাবষ্যতেও থাকবেন । তার আদেশেই 
মানবদেহের জল্ম । তার আদেশ বর্ণনা করা যায় না। 

তার আদেশেই মানবদেহে আত্মার আগমন, তার আদেশেই মহত্ব আঁজত হয়। 
তার ইচ্ছাতেই মানুষ উচ্চ বা নীচ ? ঠার ইচ্ছাতেই মানুষ পূর্বানরধারত সৃখ 

বা দুঃখ ভোগ করে। তার'ইচ্ছাতেই কেউ কেউ পুরস্কার পায় । আবার তার 
ইচ্ছাতেই অন্যেরা জন্মান্তরের ফেরে, ঘুরে বেড়ায় ॥ প্রতোকেই তার অধীন ; কেউ 
এর বাইরে নয় । 

হে নানক, যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারে, সে কখনো অহঞ্কষার দোষে দুষ্ট 
নয় (5৩ 

দুই ংর্মের ভাবধারা স্বেচ্ছায় যুক্ত করে গ্রহণ করে হিন্দু ও মুসালমের পার্থক্য দূর 
করার উদ্দেশ্য কবীর ও নানকের ছিল না। তেমন ধারণা পরে আকবরের দন-ই- 
ইলাহণীতে খানিকটা আসে | কবীর ও নানক এক নতুন ধর্মগোছ্ঠীর নেতৃত্ব ?দাঁচ্ছিলেন 
এবং এ+দের কাছে ঈশ্বর কেবল রাম বা আল্লার নতুন সংস্করণ ছিলেন না। ঈশ্বর 
সম্পার্কত ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই নতুন ধারণার নানা অংশ দুই ধর্মের মধ্যেই 
পাওয়া যাবে বটে, কন এরা সচেতনভাবে দুই ধমর্শয় ধারণার মিলনের চেষ্টা করেন- 
নি। এই কারণেই উলেমা ও ব্রাহ্মণরা ভন্তি আন্দোলনের এই দুই নেতার ওপর 
বিশেষভাবে নুদ্ধ হয়েছিলেন । তাদের ভয় হয়েছিল, কবীর ও নানক বোধ হয় নতুন 
কোনো ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করছেন । 

কবীর ও নানকের অনুগামশীরা স্বৃতন্ম ধমাঁয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করোছিলেন-_ 
কবীরপন্থী ও শিখ সম্প্রদায় । কারিগর ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে দুই প্রচারকই জন- 
প্রয়তা লাভ করেছিলেন ৷ কারণ, নত্ন মতবাদে সরল জাবনধান্রা ও সহজ ঘ্বমাঁয় 
অন:ন্ঠানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল । দুই প্রচারকের লেখাই সহজবোধ্য ও 
বাস্তব জীবনোচিত 'ছিল । কোনোরকম উগ্র বা চরম জাীবনযান্লার পারবর্তে এরা 
সহজ সরলভাবে দিন কাটাতে উপদেশ দিয়েছিলেন । যেমন, যে যোগী জাবন থেকে 

1 রামায়াশর নায়ক রাম বিষ্ণুর অবতার হিসেবে পুজিত। 
* ইসলাজে আল্লার অন্ঠ নাম 'করিম'। 
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অত্যধিক দূরে সরে থাকতে চাইতেন, কবীর তাকে ব্যঙ্গ করেছেন । 
এই দুই মতবাদের জনাপ্রয়তার পেছনে কেবল ধমর্নয় কারণই ছল না। কৰার ও 

নানক ভারতীয় সমাজের সমস্যার কথা বৃঝেছিলেন । বর্ণের পার্থক্য, সংগঠিত ধর্মের 
মধ্য দিয়ে হিন্দ্র-মুসলমানের পার্থক্য মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সাঁরয়ে 
রাখত ॥ এরা জোর দিতে চেয়েছিলেন যার ওপর তা হল 'বাভল্ল আদর্শের সহাব- 
স্হানই যথেষ্ট নয়, সমাজকে সাম্যের ভিত্তিতে প.নগণাঠত করতে হবে । সামাজিক 
সাম্যের আহবান অত্যন্ত জনাপ্রয় হয়েছিল এবং কবীর ও নানক দুজনেই বর্ণপ্রথাকে 
অস্বীকার করেছিলেন । বর্ণপ্রথা থেকে মযান্ত পাবার অনাতম উপায় ছিল কোনো 
বর্ণহণীন গোহ্ঠীতে যোগদান । এর আগেও কু কিছু ধম'গোষ্ঠীতে নিম্নবর্গের মানুষ 
যোগ 'দিয়ে নিজেদের বর্ণকে মুছে ফেলার চেম্টা করেছিল । বণ“ সম্পকে কবীর ও 

নানক যা বললেন, তাতে কাঁরগর শ্রেণীর মানুষ-_ যারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দ ও 
মুসালম্দের কাছে চিরকাল অবজ্ঞাভাজন ছিল, তারা নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে সাড়া 
দিয়েছিল । 

কবীরপন্থীরা এখন আর স্বতন্দ কোনো সম্প্রদায় নয় । কিন্তু শখরা এখনো পৃথক 
ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে টি'কে আছে । এই প্রভেদের মূলে রয়েছে দুই ধর্ম গোষ্ঠীর শিক্ষার 
পার্থক্য । কবার হিন্দ্ব বা মুসলমান ঈশ্বর সম্পকে উদাসীন হলেও দুই ধর্মেরই 
ঈশ্বারের কথা শিক্ষার মধ্যে বারবার উল্লেখ করেছিলেন । তাই, দুই ংর্মেরই কম 
গৌড়া মানুষরা তার প্রাত আকৃষ্ট হয়। ক্রমশ কবারপন্থীরা হিন্দ্রধর্মেরই একটি 
গোষ্ঠী হিসেবে গরিচিত হল | তবে, কবীর নামাটি এখনো মহুজলমানদের একটি 
প্রচলিত নাম । কিন্তু নানকের ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দিতে হলে 'হন্দ্ধর্ম বা ইসলামের 
বাইরের বোশিষ্ট্যগীল আরো বোশ করে ত্যাগ করে আসতে হতো । এইজন্যে শিখ- 
দের মধ্লো গোষ্টী মনোভাব দৃঢ় ছিল । নানক বলতেন, নতংন পর্মগোম্ঠীকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে না থেকে সমাজের মধ্যেই সক্রিয় থাকতে হবে । নানকের মৃত্যর পর শিখরা 
স্বতল্ম একটি প্রমগোষ্ঠী হিসেবে পারচিত হল। পরের দকে শখরা নিজস্ব কিছু 
প্রতীক গ্রহণ করায় এই পার্থক্য আরো স্পম্ট হয়ে উঠল ।* 

সমস্ত ভারতের ভান্ত আন্দোলনের নেতাদের মগ্ন্যে একটা সাদৃশ্য ছিল.₹ তারা 
সকলেই কবিতা রচনা করেছেন আণ্ালক ভাষায় । সাধারণ মান,ষের মাতৃভাষায় 
ত"রা প্র্মের সরলবাণী প্রচার করেছেন । এতে শুধু যে ভান্তসা হত্য সম্পকে জনগণের 
উৎসাহ হল তা নয়, শান্তর ও পুরাণ, যা সংস্কৃতে লেখা বলে এতদিন সাধারণ মানুষের 
নাগালের বাইরে ছিল, আগ্চাীলক ভাষায় অনৎবাদ করার চেষ্টা শুরু হল । এরমধ্ 
সবচেয়ে জনাপ্রয় ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাঁহনীগ্খল। সহজ ভাষায় 
জটিল দার্শানক তত্ব ব্যাখা করার উদ্দেশ্যে গীতা ইত্যাদি পাবন্গ্নন্থের আগ্গালক 
ভাষায় টীকারচনা আরম্ভ হয় । আণ্টালক ভাষায় রাঁচত সাহত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
ছিল স্ততস্ফুর্ত প্রাণের আবেগ, ধা তৎকালীন সংস্কৃত সাহত্যের জীবনাবচ্ছিন্ 

* এর মধ্যে আছে পাচ 'ক' বহন কর-_কেশ (চুলকাট! চলবে ন1), কাঙ্গ। (ছোট চিকণী ) 
কড়া! (হাতে লোহার বাল! ), কৃপাণ (ছোট ছোর1), ও কচ্ছ € অন্তর্বাস )। 
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কন্িমতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল । ষে বিষয়বস্তু নিয়ে এই নূতন সাহিত্য রচিত হয় তা 
বাঁভন্ন অণ্ুলের লোকেদের কাছে সমভাবে আকর্ষনীয় ছিল, ফলে একভাষার রচনা 
সহজেই আনলক সীমানা ছাড়িয়ে অন্য ভাষায় এবং ধারে ধীরে সারা উত্তর-ভারতে 
ছড়িয়ে পড়ত । 

পর্দান্চছলের ভাষাগদালর মধ্যে বাংলা শ্রীচেতন্য কর্তৃক বাবহৃত হয় । কাব চগ্দাস 
রাধাকৃ্চলীলা বিষয়ক বহু বাংলা কাব্য রচনা করেছেন ৷ জনাপ্রয় চারণকাঁবরা সম- 
সামায়ক ঘটনা সম্পর্কে ঘ্াচত গাথা স্থানে হ্থানে গেয়ে বেড়াতো | দিল্লীর সলতানের 
তুলনায় বঙ্গদেশের তুকঁ শাসকদের তুরস্ক থেকে দূরত্ব বোশ ছিল-_ ফলে তারা 
অনেক তাড়াতাঁড় আণ্টালক সংস্কাঁতর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলে । শাসক- 
দের বাংলাসাহত্য সম্পর্কে প্রকৃত আগ্রহ থাকার ফলে তাদের পৃজ্ঠপোষকতায় ভাষা 
ও সাঁহত্যের যথেষ্ট বিকাশ হয় । 

শঙ্করদেব পণদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয়া ভাষাকে জনাপ্রয় করে 
তুলেছিলেন ৷ তিনি তার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে নতুন পন্থা নিয়েছিলেন । তিনি 
পুরাণগহীল থেকে নানা কাহনী নিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট একাঙ্ক নাটক রচমা 
করলেন । পুরীর জগনাথ মন্দিরে কিন পঠাঁথপনর রয়েছে-_ যাদের রচনাকাল দ্বাদশ 
শতাব্দী থেকে শুরু । এগযীলতে যে ভাষা বাবহার হয়েছে, সেটিই পরে আধুনিক 
ওয়া ভাষার রূপ নেয়। ঠৈতন্য তার জশীবনের 'শেষ দিনগনাল পুরীতে কাটিয়োছিলেন 
এবং তার ভন্তদের সংস্কৃতের পাঁরবর্তে গঁড়য়া ভাষা ব্যবহার করতে উৎসাহ দিতেন । 
বহার অণ্চলের মৌথলী ভাষাও বৈফব ও ভান্ত আন্দোলনের সাহিত্যের সঙ্গে 
সংশ্লঙ্ট ছল । 

পশ্চিম ভারতের জৈন প্রচারকরা গুজরাট ভাষা ব্যবহার করতেন । গুজরাটী ও 
বাজস্ছানী ভাষার একটা নিকট সম্পক ছিল । মাড়োয়ারের ভাষা ভিংগল রাজঙ্ছানের 
নানাঙ্ছানে ব্যবহ্থত হতো এবং এই ভাষা থেকেই আধধীনক গজরাটী ভাষার জন্ম । 
মশরাবাঈ রাজস্থান ভাষাতেই তার গানগ্ঁল রচনা করলেও 'হন্দ-ভাষার অনান্য 
ভান্তবাদী লেখকেরা তাকে প্রভাবিত করেছিলেন । 

দিল্লশ ও বর্তমান উত্তর-প্রদেশ অণ্লের কথাভাষা ছিল 'হন্দী | তবে? পূর্ব ও পাঁশ্চিম 
অঞ্চলের 'হন্দীর মধ্যে কটা পার্থক্য ছিল । প্রথমে রাজপূত রাজাদের রাজসভায় 
কাব্যরচনার মধ্য 'দিয়ে 'হন্দীভাষার উন্নাত হতে শুরু করে । যেমন, পৃথ্বীরাজ রসো,। 
“বশালদেব রসো' ইত্যাঁদ । এই অণ্চলের স্ফীরা বন্তৃতা করার সময় “হন্দী' ভাষা 
ব্যবহার করত, এটিই 'ছিল 'হজ্দীর প্রাচীন রুপ । এইভাবে 'হন্দীভাষার জনীপ্রয়তা 
বাড়তে লাগল । পরে কবর, নানক, সৃরদাস ও মীরাবাঈ হিন্দশভাষা বাবহার করে 
তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন । 

সুলতানী আমলের কাঁৰ আমীর খসরু সাধারণত ফারসী ভাষায় কাব্যরচনা 
করলেও সময়ে সময়ে 'ছিন্দীভাষাও ব্যবহার করোছিলেন । এছাড়া, উর্দ্ভাষার অন্যতম 
জনক ছিল 'হন্দীভাষা । উর্দ্ প্রথমে ছিল সৈন্যাশাবরের ভাষা । কিন্তু ক্রমশ এটিই 
স:লতানশ যুগের প্রধান ভাষা হয়ে উঠল । হিন্দী বাক্যগঠন পদ্ধীত এবং পারসী 
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ও আরবা ভাষার শব্দসভ্ভারের মিজনে উর্দভাষার জঙ্ম । স্বভাবতই যারা উদ্দ ব্যবহার 
করত, তারা হিন্দীও জানত । 

শাসকরা ফারসী ভাষাভাষী হওয়ায় ভারতে ফারসশ ভাষার ব্যবহার শুরু হল 
সরকারণ ভাষা হিসেবে । এছাড়া, সাহত্যের ওপরও ফারসশ ভাষার প্রভাব পড়ে- 
ছিল । সরকারী ভাষা হিসেবে সংস্কৃত যখন ফারসশভাষার দ্বারা স্থানচ্যুত হল তখন 
অনেক উত্তর-ভারতায় রাজো চ্ছানশয় ভাষার ব্যবহার বেড়ে গেল | কারণ ফারসশ 
ছিল অপাঁরাঁচিত ভাষা । আরবাঁ ভাষার বাবহার 'বিদ্ুটা সীমত ছিল | ভারতে প্রথম- 
দিকের ফারসণ সাহত্য প্রধানত পারস্যদেশশয় সাহত্যেরই অনুকরণ ছিল, তার গঠন 
ও চিন্রকম্প ছিল পারপসিক ঘে*বা । পরে ভারতীয় বষয়বন্ত্ব নয়েও সাহত্যরচনা হতে 
শূর করল, এর পেছনে ছিল মূল বা অন্বাদের মাধ্যমে ভারতীয় সাহিত্োর সঙ্গে 
নাবড়তর পাঁরাচাত। এ ব্যাপারে আমীর খসরুর লেখা উল্লেখযোগা | তিনিই ভারত- 
ভাত্তক ফারসী ও ইসলামশ সাহিতোর স্চনা করেন। 

ভারতবধে জন্ম হলেও আমণীর খসরু ছিলেন তক বংশজাত। 'তান স্ফণ প্রচারক 
নিজামুদ্দীন আডীলিয়ার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করেন । নিজামৎদ্দীন থাকতেন "দিল্লীর 
কাছে । খসরুও শেষ পর্বন্ত িল্লশীতে বসবাস শুরু করেন । তার মতো প্রাতভাধর যৃব- 
কের কাছে দিল্লশ তখন উত্তেজনায় ভরা শহর । প্রাতভাধর আমীর খসবু ক্রমশ রাজ- 
দরবারে নিজের স্থান করে নিলেন । বিভিন্ন ব্যাস্ত ও ঘটনা নিয়ে কাবারচনা করে 
তিন খ্যাতি অর্জন করলেন। দরবারের 'বলাসের প্রভাবে তাব সংবেদনশীলতা 
ব্যাহত হয়ান এবং নিজামহ্দ্দীনের শিক্ষা তান জীবনে কখনো বিস্মৃত হনান। তান 
গণীতকাবিতা, মহাকাব্য, শোককাবা ইত্যাদি সব ধরনের কাবাই রচনা করেছিলেন । 
তাছাড়াও ছিল কু এীতহাসিক রচনা । তার সমন্ত লেখাই ফারসভাষায় লিখে- 
ছিলেন । রচনারণীতি ফারসী হলেও বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় । চারদিকে যা দেখতেন, 
আমীর খসনু তা নিয়েই লিখতেন । বদেশী বিষয়বন্তু নিয়ে লিখলে লেখককে বশেষ 
মর্যাদা দেওয়া হতো । কিন্তু আমার খসরু ওই মর্যাদাকে গুরুত্ব দেনান। বরং তার 
লেখা খোদ পারস্যদেশে উচ্চ প্রশংঁসত হতে দেখে ভারতবর্ষে ফারসীভাষায় সাহত্য- 
চর্চায় উৎসাহ এল । 

সবকাজেই আণ্টালক ভাষার ব্যবহার শুর হলেও সংস্কৃতভাষায় রচনা মোটেই স্তব্ধ 
হয়ে যায়নি । বছ রাজাই সংস্কৃতভাধার কাঁবদেরই বেশি মর্যাদা দিতেন । যে রাজারা 
তাদের পাঁরবারক হীশুহাস রচনার ব্যাপারে সংস্কৃত ভাষার প্রশভ্ডিধম রুনা পছন্দ 
করতেন, তাদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার কাঁবদের বেশি গ:রহত্ব দেওয়াটাই স্বাভাবিক 
ছিল । এইয.গে একের পর এক রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে এবং একই রীতিতে 
রাজবংশগযাঁলর প্রশীন্তমূলক ইতিহাস রচিত হয়েছে । এক জৈনপাঁগুত নয়নচন্দ্র সর 
শৈষ চৌহান রাজা হামণরের জশবন নিয়ে একট কাব্য রচনা করেছিলেন । সংস্কৃত- 
ভাষার এীতহাঁসক কাঁবতাগ্ীল কেবল হন্দূরাজদের প্রশান্ত রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল 
না। আন্টালক হীতহাস ও চ্ছানীয় ব্যান্তত্বে স্থানীয় মানুষের গর্ব স্বাভাবিক ছিল । 
'বরাট ভূখণ্ডের হইীতহাস রচনার তুলনায় ছোট রাজের ইতিহাস নিয়ে কাব্যরজন। 
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সহজও ছিল । গুজরাটের সুলতান মামুদ বেগ্ারহার দরবাবে রাজকাঁব ছিলেন 
উদয়রাজ । 1তাঁন সুলতানের 'জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে 'রাজাবনোদ+* কাব্য রচনা করে- 
ছিলেন । এীতহাপক রচনা ছাড় অর্ধ-এ্রীতহসক রচনাও লেখা হতো । সেগ্ীলকে 
বলা হতো প্রবন্ধ” । ওইষ্গে প্রচুর “প্রবন্ধ' রচিত হয়েখিল । এর সবগুলি অবশ্য 
ইাতহাস-নির্ভর নয় । কিন্তু, কয়েকটি যেমন মেবৃতুঙ্গর 'প্রবন্ধচিন্তামীণ' ও রাজশেখরের 
'প্রবন্ধকোধ' এ্রীতহাসক উপাদান 1হদেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

উত্তরশীবহারের মাথলায় সংস্কৃত শিক্ষার একট কেন্দ্রে গড়ে উঠেছিল । তুকাঁ- 

আক্রমণের ঢেউ এখানে এসোছিল অনেক পরে । বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ এখানে 
সংস্কৃত ভাষায় সাহত্য রচনা অব্যাহত রেখোছলেন । বাংলাদেশের ব্রাঙ্মণপা্ডত ও 
গুজরাটের গৈন পাঁগুতরা সংস্কৃত রচনার ধারা বজায় রেখোছলেন । তবে, সংস্কৃত- 
ভাবায় নতুন চিন্তাভাবনার চর্চা হয়েছিল কেবল দাঁফ্ণ-ভারতের কয়েকটি জায়গাতেই । 
ব্রা্মণরাই সংস্কৃতকে বাচিয়ে রেখোছল এবং তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে অনেক সময় 
অর্থবান ব্যান্তরা এগিয়ে আসতেন । তবে, এসব সত্বেও যুগধমের প্রধান চিন্তাধারা 
সংস্কৃতকে বাদ 'দয়ে এগিয়ে গিয়োছল । 

গুজরাটের জৈনরা তালপাতার ওপর দিখত এবং পাতার ধারে ধারে ছোট ছোট 
চন অশকা থাকত অলংকরণ হসেবে । এই অজ্কনরাঁচিতর নিজস্ব বোশষ্ট্য ছিল। 
মানুষের মৃঙগহীলই ছাবিতে প্রাধান্য পেত । মানুষের মূখ অশাকার সময় কেবল এক- 
পাশ থেকেই অশাকা হতো এবং ছাবর 'বাঁভন্ন মূখগ;লির মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করা বেত। উক্জ্বল রঙের পটভূমিতে কালো রঙ দিয়ে মুখের রেখা অশকা হতো । 
দূরের চোখগনাল এগিয়ে থাকত-_ এটাই এই অ২কনশৈলীর আরেকটা বৈশিষ্ট্য, যার 
ফলে এতে লোকাঁণল্পের একটা ছাপ আছে । 

জজেনদের ক্ষুদ্রাকীত চন্রগুলির মতো চিন্ন এর আগেও দক্ষিণ-ভারতের মাঁন্দরের 
দেওয়ালে দেখা গেছে। আধুনিক যৃগে এইসব দেওয়ালচন্র যথেহ্ট অবশিষ্ট না 
থাকলেও 'চিন্রগ:লির ওপর মান্দর চিন্তরগুির প্রভাব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে । 
বোধহয় দাঁক্ষণ-ভারতে জৈনধর্মের ক্লমাবলপ্তর সময় কু জৈন সন্ন্যাসী পশ্চিম- 
ভারতে চলে আনেন । অগ্কনাশল্পে তাদের স্বাভাবক আগ্রহ ছিল এবং মান্দরগান্রের 
প'রবর্ঠে তালপাতার পণাথর ওপরই অলংকরণ শুরু হল । বহার ও বাংলাদেশে নবম 
থেকে স্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ পঠাথগনীলিতেও অনুরূপ অলংকরণ দেখা যায় । 
তবে, এগহালর অংকনশৈলী কিছুটা অন্য ধরনের ; এদের সঙ্গে দক্ষিণম্ভারতের চেয়ে 
দাঁক্ষণাত্যের দেওয়ালচিঘ্ের সাদৃশ্াই বোঁশ দেখা যায় । তুকাঁ আক্রমণে নালন্দার 
গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যায় । এগুলির সঙ্গেও পশ্চিম-ভারতের জৈন চিন্রগ্ীলির বিশেষ 
মল নেই। পাথর ওপর অলংকরণ দেখে মনে হয়” যুগের সঙ্গে .সামর্জস্য রেখে 
জৈনধর্মের গোড়া নিয়মকানুন ?কন্ুটা 'শাথল হয়োছল । 

জৈন ধর্মশাস্মখানি সংরক্ষণের জনো প্রাচীন গ্রন্থ থেকে প্রভূত সংখ্যায় অনালাপ 
* বর্তমান যুগেও রাজাদের জীবনী লেখার রীতি প্রচলিত আছে। রাখী ভিক্টোরিয়ার জীবংকালেও 

টার জীবনী ভিক্টোরিয়া! চরিত' সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল। 
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ও পুরনো গ্রন্থের ওপর 'ভীত্ত করে একেবারে নতুন গ্রন্থ রচনাও হয়েছিল৷ সরু ও 
লম্বা তালপাতার উপর আংলকারক চিত্র অশকবার জন্যে সামান্যই জায়গা পাওসা 
যেত। লেখা অক্ষরগবীলর আকীত ছিল বেঁটে ও মোটা । 'কন্তু পণদশ শতান্দীতে 
অক্কনরপীততে পাঁরবর্তন দেখা 'দিল। আরব ব্যবসায়ীরা পাঁণ্চম-ভারতে কাগজের 
ব্যবহার প্রচলন করায় জৈন পরাঁথগ্যলি তখন থেকে কাগজেই লেখা শুরু হল। সরু 
ও লম্বা তালপাতার বদলে কাগজের আকৃতি হল চওড়া আয়তক্ষে্রাকার । অণকার 
জায়গা পাওয়া গেল অনেক বোশ । অক্ষরগৃিও আর আগের মতো বেঁটে ও মোটা 

হওয়ার প্রয়োজন হতো না। পঠাীথলেখকদের ওপর আর অলংকরণের দায়ত্ব রইল 
না। সে ভার পড়ল দক্ষ শিল্পীদের ওপর । 

দ্বতীয় পারবর্তন ঘটল তুকাঁদের মাধ্যমে । উত্তর-ভারতে ফারসী সংক্কাতি প্রবর্তনের 
পর পারস্য থেকে অলংকরণ করা অনেক গ্রন্থ ভারতে এল । পারসীক শির্পীদের 
রঙের ব্যবহারের খ্যাতি ছিল । এতাঁদন জৈন শিল্পীরা পশ্চাদভূমির রঙের জনো 
কেবল ইটলাল ও নাল বাবহার করতেন। এবার রঙের বৌচিন্রয বাড়ল । অজন্তার 
প্রাচটন দেওয়াল িঘেও রঙের চমৎকার ব্যবহার দেখা যায়। জৈন চিত্রাঃকনের নতুন 
রীতি যোড়শ শতাব্দীর রাজস্থান চি্রাঃকন রখীতিকেও প্রভাবিত করেছিল । 

তৃকঁদের প্রভাবে ভারতীয় হ্থাপতোোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন দেখা দিল । 
এর নিদর্শন হল মপাঁজদ ও সমাধিসৌধ | মসাঁজদে অনেক মৃসাঁলমের একক প্রার্থনার 
জন্যে একটি বড় ঘেরা জায়গার প্রয়োজন হতো । চৌকো কিংবা আয়তক্ষেঘ্রাকার করে 
এই উপাসনাস্থানটি বনামত হতো । ওপরে কোনো ছাদ থাকত না। তিনাঁদক প্রাচীর 
গদয়ে ঘেরা থাকত । কেবল পাশ্চম দিকের প্রাচীরে, যোঁদকে তাকিয়ে উপাপনা করা 

হয়, ছোট ছোট কুল্ুঙ্গশ থাকত । ইমাম যেখান থেকে উপাসনা পারচালনা করতেন, 

নেখানে কয়েকটি গমুজ থাকত। মসাঁজদে প্রথমাঁদকে একটি মিনার ও পরের দিকে 
চারকোনে চারটি মিনার থাকত । এই মিনারের ওপর দীড়য়ে মুয়াজ্জিন দিনে পাচ- 
বার মুসাঁলম ভন্তদের উপাসনার জন্যে আহবান জানাতেন । একমাত্র গম্বজ্রগালর 
সঙ্গেই উপাসনার কোনো প্রতাক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সেগুলি মসাঁজদের স্থাপত্য 

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো । এই ্থাপতোর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পারস্যে পাওয়া যায়। এযনগে 
সমাধসৌধও অত্যন্ত সরলভাবে নামত হতো একটি চারকোনা বা আটকোনা ঘরে 
কবর থাকত এবং তার উপর একটি গন । 

তুকাঁদের সঙ্গে আরবী ও পারসী স্থাপত্যবীতি ভারতে এল, বিশেষ কবে 'দ্বতীয় 
রখীতাঁটি । পারসণ চ্ছাপত্যের বোশৎ্ট্য ছিল খিলান, 1তর্ধক খিলান, গম্ুজ ও গমু'জের 

নিচে আটকোন 'বাশিষ্ট গৃহ । ভারতীয় স্থাপত্যে এসব আগে 'ছিল না। ভারতীয় 

রর্খীতিতে খিলানের উপর দরজার চোঁকাঠের মতো একাঁট 'জানস থাকত, 'কিংবা 
ধখলানটি হতো গোলাকার । মীন্দরের শিখরগাীপ নামিত হতো থাকে থাকে পাথর 

সাঁজয়ে। খিলান ও গমুজের সাঁদমলনে মহসাঁলম চ্ছাপত্য একি বিশিষ্টতা লাভ 

করেছিল। হিন্দু বা বৌদ্ধ শ্থাপতেঃ এ জিনিস দেখা যায়ান। কংরঁটের আধকতর 

ব্যবহারের ফলে অনেক বেশি জায়গা আচ্ছাদন করাও সম্ভব হতো । হিন্দু ও বৌদ্ধ 
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স্ছাপত্যরশীতর সঙ্গে ইসলামী রীতির যে মিলন হল, তার একটা কারণ ছিল : 
নিমণণকাজে ভারতীয় কারগর নিয়োগ । ভারতীয় কারিগররা পারসা পদ্ধাতর 'বছুর 
পাঁরবর্তন করে নীল । এছাড়া বাড়শগ্দীলর অলংকরণের জন্যে প্রচালত ভারতীয় 
পদ্ধীতই ব্যবহার হল । ভারতীয় প্রতশক যেমন, 'বাভল্ন আকৃতির পদ্মফুল, নতুন 
গৃহনিমণণে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হল । ভারতীয় প্রতাঁকের সঙ্গে যোগ হল ইসলাম 
অলংকরণের নকশা, যেমন জ্যাঁমাতক আকৃতি, লতাপাতায় জড়ানো নকশা ও অক্ষর 
সংবলিত নকশা । 

ভারতে ইসলামী স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হল, দিল্লীর কুয়াত-উল-ইসলাম 
মসাঁজদ । উল্লেখযোগ্য যে, এটি আগে ছিল মন্দির এবং তার ওপর নানা পাঁরবর্তন 
করে মান্দরাটকে মসাঁজদে র্পাস্তাীরত করা হয় ॥ এখানকার মান্দরাট ছিল দশম 
শতাব্দীর চৌহান আমলের | মান্দরের গর্ভগৃহটি সাঁরয়ে দেওয়া হল, তবে চারাঁদকের 
আবেষ্টনীটি রেখে দেওয়া হল । মন্দিরের পশ্চিমদিকে উপাসনাস্থলটি নিমিত হল । 
এইভাবে মাঁষ্দরট মসাঁজদের উপযোগণ করে তৈরী করে নেওয়া হল । এর পরেও 
অনেক মাঁন্দরকে একই পদ্ধীততে মসজিদে র্পান্তারত করা হয়। তুকর্ণরা অবশ্য 
মান্দরের গায়ের হিন্দ্বরীতির ভাস্কর্য অপছন্দ করত | উপাসনারত মুসলমানদের 
সবীবধের জন্যে মীন্দরের পশ্চিমাঁদকে পণচটি খিলান তৈরী করে হিন্দু ভাম্কর্ষের 
গনদর্শন আড়াল করে রাখা হতো । গখলানগনীলর নমণাণকৌশল যে ভারতীয় তা 
বোঝা যায় করবোলঙ্গ পদ্ধাতর ব্যবহার থেকে আর অলংকরণের নমহনা থেকে-_ 
অলংকরণে 'পদ্ম* ও আরবিক ক্যালগ্রাফির সমন্বয় ঘটেছে । এই মসাঁজদাঁট সুলতান 
আমলের প্রথমষুগে ক্রমাগত বড় করা হচ্ছিল । ভারতীয় ও ইসলামী রীতির মিলনে 
যে পাঠান হ্থাপত্যরণীতর জন্ম, তার সূচনা এইখান থেকে । 

তুঘলকণ আমলে সুলতান? স্হাপতোর 'বিছু পয়িবর্তন হল । রেখার বাছল্য বাঁজিত 
হল, অলংকরণ কমে গেল, বড় বড় পাথরের ট;ুকরোর ব্যবহার ইত্যাদর ফলে 
মসজিদগ;ীল নিরলংকার হল । সমন্ত মালয়ে প্রকাশ পেল শান্ত ও কাঠিন্য । 'শিয়া- 
সুদ্দীনের সমাধসৌধে ভারতীয় ও ইসলামী রীতির মিলনের অগ্ভুত কয়েকাঁট বৈশিষ্টা 

দেখা গ্রেছে। এর িলানগ্াল তাঁক্ষ, প্রকৃত িলান € অর্থাৎ ০০1796115 নয় )+ 
অথচ খলানের পাদদেশে আড়াআড়ি ভাবে একাঁটি চৌকাঠও আছে, যাঁদও সে 
চৌকাঠের কোনো ব্যবহারক যৌন্তকতা নেই । মনে হয়, চৌকাঠাঁট হিজ্দ্ব খলানের 
গঠনরীতির স্মারক । ূ 

লোদণী আমলে আবার সৃচারু আড়ম্বরের প্রবণতা ফিরে আসে । এই সময় মসজিদের 
শবাভন্ন তংশের আনুপাতিক পৌন্দর্য নিয়ে অনেক চিন্তা হয়। ফলে, এষ্গের 
স্থাপত্যে দাট গষুজ ব্যবহৃত হতো । মসাজদের দেওয়াল অত্যন্ত পুরু করে তৈরী করা 
হতো বলে গমুজগনালর ভারসাম্য নিয়ে সমস্যা দেখা 'দিল-_ দেওয়ালের ভিতরাঁদকে 
ভার পড়বে, না বাহরের দিকে পড়বে । দদাট গমুজ নির্মাণ করে এই সমস্যার সমা- 
ধান করা হল; এতে বাইরের গযুজটি হ্থাপত্যের বাইরের অংশের সঙ্গে সঙ্গাত 
রাখত । পারস্য থেকে আরো একাঁট নতুন অলংকরণ রশীত গ্রহণ করা হল-_ এনামেল 
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করা টালি। ধূসর বেলে পাথরের চ্ছাপত্যের উপর এই টালগযাল আত সুন্দর 
দেখাতো । 

দিল্লীর স্হাপত্যরশীতি যেভাবে বিকাশলাভ করেছিল, আণ্টলক স্হাপত্যের 
িকাশও ঘটল সেই পথেই । তবে, বাড়ী তৈরীর মাল-মশলার সুৃবিধে-অসূবিধে 
অন্নযায়ী কিছু কিছু আণ্ালক পাঁরবর্তনও হয়েছিল । বাংলাদেশে পাথর সহজলভ্য 
ছিল না বলে ইটের ব্যবহার হতো বোশ এবং সেজন্যে বাড়ীগযাীলর উচ্চতাও হতো 
কম । বৌদ্ধ স্হাপত্যের পোড়ামাটির অনুংকরণ মসজিদ ও প্রাসাদেও ব্যবহৃত হতো । 
গুজরাট ও মালোয়ায় স্হাপত্য বিশেষ উন্নতলাভ করোছিল । কেননা, সেখানে 
স্হানীয় স্হাপত্যরীতি অত্যন্ত সজীব ছিল অন্য অণ্লের তুলনায় এবং 'বস্তবানরা 
নতুন স্হাপত্যশৈলশ নিয়ে পরাক্ষা-নরণক্ষা চালাতেও উৎসাহ ছিলেন । রাজস্হানেও 
নতুন স্হাপতারীতির প্রভাব দেখা গিয়েছিল । এখানে বাল্তুস্হাপত্যে ভাস্কর্ষের ছড়া- 
ছাঁড় কম । এনামেল করা ঢালির ব্যবহার প্রভাত কতকগুলো অলংকরণ বৈশিষ্ট্য 
থেকেও মনে হয়, নতুন পাঠান স্হাপত্যরশীতর কাছে রাজস্হানী স্হাপত্য খণী । 

মসাঁজদ ও সমাধন্তন্তের স্হাপত্যরশীততে মুসলমান ও ভারতায় স্হাপত্যরখীতির 

মিলনে যে নতুন রশতির জন্ম হল, তার সঙ্গে উভয় প্রথাগত স্হাপত্যরীতিরই খথেম্ট 
পার্থকা ছল । 'হন্দু প্রতীক, যেমন পদ্মফুল, নতুন রীতির অঙ্গীভূত হয়ে গেল । 
এই মিলন অনেকাঁদক দিয়ে হিন্দ ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের চীরন্রীনর্দেশ 
করে। স্বতন্তা বজায় রাখার জন্যে ব্রাহ্মণ, উলেমা ও দরবারের এীতহাসিকদের 
চেষ্টা সত্বেও মিলনের ম্লোত ধীরে ধরে গাতশঈল হয়ে উঠছিল । 

গত ৫০ বছরে অনেক এীতিহাসিক বলার চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দু ও ইসলামশ 
সংস্কার মধ্যে কোনো ধরনের মিলনই হয়নি, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুই 
ধমর্শয় সমাজ বিচ্ছিন্নভাবেই পাশাপাশি বাস করেছে । এই ধারণা ঠিক নয় ॥ এটা 
হল এক ধরনের এতিহাসিক চিন্তার উদাহরণ, যেখানে সমসামায়ক মনোভাবের 

যথাথতা খখজে বার করার জন্যে অতীতকে সাক্ষী মানার চেষ্টা হয় । ওইয্গে 'হন্দু 

ও মৃসাঁলমদের স্বতন্দম জাতীয়তাবোধ বলে কোনো ধারণা ছিল না। যাঁদ তুকাঁ ও 
আফগানরা নিজেদের 'বদেশশ স্বাতন্দ্য বজায় রাখত, তাহলে হয়তো স্বতন্ত্র একটি 
জাতায়ভাবোধের আন্তত্ব সন্তব ছিল । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা আঁধ- 
কাংশই হিন্দুধম“ থেকে ধর্মীস্তরত । 

ধর্মতাত্বকরা ও দরবারের এীতহাসিকরাই স্বতন্ত্র জাঙায়তাবোধের স্বপক্ষে ষ্যাস্তর 
অবতারণা করেছেন । এ*রা হিন্দু ও মুসালম সম্প্রদায়ের মণ স্থতল্মতাকে বড় করে 
দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থীসদ্ধি করতে চাই ছিলেন। সেজন্যে এদের লেখাকে খুব নির্ভর- 
যোগা মনে করা চলে না । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে লেখক নিজেদের ম্বতল্তা বজায় 
রাখতে উৎসাহ), তার লেখায় দুই সম্প্রদায়ের মিলনের সঠিক বিবরণ পাওয়া কঠিন । 
সমগ্র সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামো দেখেই সে সম্পকে সাঠক ধারণা করতে হবে। 
সুলতানশ ফুগের সামাঁজক কাঠামো লক্ষ্য করলে এই কথাই মনে হয় যে, দুই ভিন্ন 
সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল । এই সমন্বয় অবশ্য সমাজের সর্বষ্তরে সমানভাবে প্রাতি- 
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ফাঁলত হয়ান। তাছাড়া, এইযূ্গে সম্বয়ের যে ধারার জন্ম হল, পরবতাঁকালেই তা 
পাকাপোন্ত হয়ে উঠতে পেরেছিল । 

ইসলামের আগমনের ফলে রাজনোতিক সংগঠনগনালতে কোনো বড় পারবর্তন 

হয়ান। কন ভান্ত আন্দোলন থেকে বোঝা যায় বে, প্রচাঁলত সামাঁজক রীতির 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ সরব হয়ে উঠাঁছল। রাজনৈতিক আনুগত্যের চেয়ে বর্ণীভীত্তক 

আনুগত্য বোশ শান্বশালণ ছিল বলে ইসলামের প্রকৃত প্রভাব পড়েছিল সামাজিক 
কাঠামোর ওপর । বর্ণাভান্তক ভারতাঁয় সমাজে আরো. অনেক নতুন উপবর্ণ ও 
গোচ্ঠীকে গ্রহণ করা হল-এবং এদের অনেকেই ইসলামী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত 

ছিল। এর আগের যৃগেও ভারতাঁয় সমাজে বিদেশীদের এইভাবেই অঙ্গীভূত করে 
নেওয়া হয়েছিল । ইসলামের সাক্ষামূলক মতবাদের প্রচার সন্বেও বর্ণপ্রথা লূত হয়নি । 
ভারতবর্ষে এসে ইসলামু বর্ণতান্তিক সমাজকে মেনে নিয়েছিল এবং এই কারণেই 
ইপলামের সামাজক প্রগাঁতশীলতা দুধল হয়ে পড়ল। মুসাঁলম সমাজেও শেখ ও 

সৈয়দদের ( এরা ছিল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আশরফ গোম্ঠীতৃত্ত ) একটা আলাদা মরধাদা 
ছিল। ঠিক যেমন, হিন্দসমাজে দ্বজর পৃথক মর্যাদা । অতএব এরপর ইসলামের 
কাছ থেকে হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথার ভয়ের কারণ থাকতে পারে না। যে বর্ণের হাতে 
শাসনক্ষমতা, সামাজিক মর্ধাদাও চিরকাল তারই বেশি ছিল । বর্ণপ্রথায় কোনো 
বর্ণের পক্ষে উপরে ওঠার সংযোগ ছিল না। তার ফলে 'বাঁভন্ন বর্ণের মধ্য চিন্তার 
বানময়ও হতো না । সেজনো এইয,গে ভান আন্দোলনের কোনো রাজনোতক গ:রুতব 
ছিল না। কিন্তু পরবত্শ শতাব্দগলিতে নানকের 'শষ্যরা একটা স্বৃতল্ঘ রাজনোতিক 
দলে পারণত হয়েছিল । তবে, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই প্রাচীন ধারা 

চলোছল উনাবংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত । তারপর 'বাভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রাতিঘাতে 

এক মতঃন ভারতীয় মধ্যাবন্ত শ্রেণীর উত্থানের ফলে নতুন এক সামাজিক ও রাজ- 

নৈতিক বিন্যাসের সূচনা হল। 
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দাক্ষিণাত্যের অনুকঞ্রমণ 
আনুমানিক ১৩০০--১৫২৬ ্ত্রীস্টাব্জ 

দিল্লীর সুনতাণরা সারা ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সমর্থ জান বটে, কিনব 
দাক্ষিণাত্য অণ্গলে সুলতানশ আক্রমণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সারা উপদ্বীপে । 
চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লার সুলতানদের দক্ষিণ-ভারত জয় করার চেষ্টা ও ব্যর্থতা, 
উভয়ের বোঁথ ফলস্বরূপ দক্ষিণ-ভারতে কতকগুলি রাঞ্যের উত্থান হল । উত্তর-ভারত 
ও দাঁক্ষিণ-ভারতের 'বাঁভন্ন ঘটনাবলীর পারস্পারিক প্রাতীক্রয়া এযুগে আগের চেয়ে 
অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায় । এই প্রাতীক্িয়া যে কেবল রাজনৈতিক ঘটনাবলখতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয় | দুই অণুলেই সমাজের 'বাভন্ন ভ্ভরে একই ধরনের প্রাতি- 
*্ঠান গড়ে উঠতে লাগল এবং তাদের মধ্যে কিছুটা অভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায় । 

দাঁক্ষণ-ভারতে আধিপত্য 'িষ্তারের উদ্দেশ্য 1দল্লশীর সুলতানরা ্রয়োদশ শতাব্দীতে 
কয়েকটি সামারক আভষান করেছিলেন । এর ফলে দাক্ষণাত্যের রাজ্যগুলর মধ্যে 
একটা আনশ্য়তার সৃদ্টি হয়। অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য আতঙ্কগ্রন্ত হয়ে পড়ে 
এবং প্রাতবারই তাদের আশঙ্কা হয় যে, তুকাঁরা তাদের গ্রাস করবে | কিনু চতুর্দশ 
শতাব্দীতে এই ভরের মনোন্ডাব কেটে গেল । কেননা, ততাঁদনে সুলতানী শাসনের 
দুর্বলতা প্রকট হরে পড়েছে । এই সময় দাঁক্ষণাতোর তুকাঁ প্রশাসক বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে বাহমন' বংশের স্চনা করলেন । এই বংশ পরবতাঁ ২০০ বছর ধরে দাক্ষি- 
পাত্যের উত্তরাণ্ল শাসন করোছিল | এর কয়েক বছর আগে আরো দক্ষিণে স্বাধীন 
1বজয়নগর রাজা চ্ছাপিত হয়েছিল । এই রাজ্যেই আগে হোয়সল বংশ রাজত্ব কয়ে- 
ছিল । দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অঞ্চলে সুলতানী আক্মণের ব্যর্থতা বিজয়নগর রাজ্য 
স্হাপনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করোছিল। 

বাহমনশ ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যের সীমানা ছিল কৃ্কানদী, দাক্ষণাত্যের উত্তর 
ও দাঁক্ষণ অগ্চলের রাজ্াগ্ীলর মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত । চতুর্দশ শতাব্দীতে 
আবার সংঘর্ষ শুরু হল; কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদণ দ্রাটর মধ্যবতাঁ উর্বরা রায়ছুর দোয়াব 
অণল নিয়ে । এই অণুলাট খাঁনজ সম্পদেও সমুদ্ধ 'ছিল্প ৷ এছাড়াও ছিল গোলকুণ্ডার 
হশরকখাঁন ৷ দাক্ষণ-ভারতের ইতিহাসে চতুর্দশ, পণ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগ পর্যন্ত দেখা যায় এই দ্বন্ ; আর দেখা যায় যে সীমান্তবতাঁ রাজাগুঁলি ক্রমাগত 
আনহগত্য বদল করে গেছে । 

এইসব শতাব্দীতেই ভারতে একট নতুন ঘটনার সন্পপাত হয়-__বাঁণজ্যের উদ্দেশ্যে 
ইয়োরোপীয়দের ভারত আক্রমণ । আরবরা পশ্চিম এশিয়ায় যেসব বাণিজ্যকেন্দ 
স্হাপন করোছিল, শুধু তার বাণিজাই তারা একচেটিয়া করে নেয়নি, তাদের বাণিজা 
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প্রসারত ছিল আরো পূর্বাদকে, সেখানেও ছিল.তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব । আরবদের 
এই একচেটিয়া আঁধকার ইয়োরোপীয় বাণকদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল । 

বাভন্ন ইয়োরোপীয় পর্যটক ও বাবসায়শ ( যেমন, মার্কোপোলো, নিকলো কাঁক্ট, 

আযাথানোসিয়াস, নাকিতিন ও ডূয়ার্তে বারনেসা ) এশিয়া ভ্রমণ করে গিয়ে এখানকার 

নানা কাণহনশ প্রচার করোছিলেন, সেসব কাহিনী ইয়োরোপীয় বাঁণকদের লোভ 

জাগিয়ে তুলেছিল । এরপর ইয়োরোপায় বাঁণকরা বুঝল যে, আরব দালালদের বাদ 

দিয়ে যদ তারা সরাসাঁর «শয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে তাহলে তাদের লাভ 

হবে অনেক বেশি । এরপর এদের ব্যবসায়শ এবং প্রধানত রোমান-ক্যার্থালক ধর্ম 

প্রচারকরা ভারতে আসতে শুরু করল । ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে পতু'গাল এ 
ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল । ব্যবসা ও ধর্মীন্তকরণ দুই ব্যাপারেই ্তু্গীজনা 
আগ্নহের সঙ্গে এগিয়ে গেল । পর্তুগীজ নাঁবকরা এশিয়ায় পৌছানোর নতুন সম্ুদ্রুপথ 

আঁবিচ্কার করল উত্তমাশা অন্তরণপ দয়ে ৷ পণ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তৃগীজরা 

মালাবার উপকূলে এসে পৌছলো এবং এখানে যে উপানিবেশ স্হাপন করোছল তা 

পততৃগীঞ্ররা শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিল । এখানে আসবার কয়েক বছরের মধোই 

পতুগীজরা এশিয় বাণিজে!র ক্ষেত্রে আর-দের প্রবল প্রাতদ্বন্বী হয়ে উঠল । 

এই যুগের প্রথম থেকেই দাঁক্ষণ-ভারত ইসলামের সঙ্গে সুপ্পারাঁচিত ছিল । অষ্টম 

শতাব্দী থেকেই আরব ব্যবসায়ীরা পশ্চিম উপকূলে বসবাস শুরু করে এ ং ক্রমশ 

ব্যবসার প্রয়োজনে দেশের অভান্তরেও ঢুকে পড়েছিল । তবে তখনো উপকূল অঞ্চলে 

আরবদের ঘনবসাঁত ছিল এনং তাদের বলা হতো “মোপলা' বা মালাবার মুসাঁলম । 

স্হানগয় অধিবাসণরা এদের বেশ পছন্দ ও সম্মান করত । ঘোড়া আমদানির ব্যাপারে 

আরবদের একচেঁটয়া আধপত্য ছিল এ' ং তারা এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভও করত । 

একেকটি ঘোড়ার দাম ছিল ২২০ ধদনার, এ" ং বছরে ১০ হাজার ঘোড়া আমদানি 

হবার ফলে এদের অবস্হা ছিল বেশ সমৃদ্ধ ৷ ইবনবতুতা চতুর্দশ শতাব্দীতে মালাবারে 

এসে সেখানকার উপকূল অণ্খলে অমংখা মসাঁজদ ও এক সমৃদ্ধশালী মুসলিম সম্প্র- 

দায়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন । উত্তর-ভারতের তুলনায় দাঁক্ষণ-ভারতে মুসলিম 

সংস্কীতর প্রসার হয়োছল অনেক নিরুপদ্রবভাবে । কেননা, এখানকার আরবরা 

কেবল ব্যবসায় নিয়েই মাথা ঘামাতো, রাজনৈৌতিক ক্ষমতা দখলে তাদের আগ্রহ ছিল 

না। তাছাড়া নিজেদের স্বতল্প্রতা বজায় রাখা নিয়েও তাদের কোনো উৎসাহ দেখা 

যায়নি । 
মাঁলক কাফুরের নেতৃত্বে ভুকর্ণ সেনাবাহনগ ১৩১১ শ্রীষ্গাব্দে মাদুরা পর্যন্ত অগ্রসর 

হয় । এর ফলে দাঁক্ষণ-ভারতে একটা আনিশ্চিত পারাস্হাঁতর সৃষ্টি হয় ! কিন্তু মাদুরা 

থেকে সৃলতানের সেনাবাহিনণ চলে যাবার পর কুইজনের ( মালাধার ) শাসক পূ্ব- 

উপকূল পর্যন্ত সেনাবাহিনণ নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং কাণ্টীপুরম পর্যন্ত সমগ্র এলাকা 

জয় করে নিলেন। এর ফলে সুলতান আক্রমণের বিরনৃদ্ধে দীঁক্ষণ-ভারতের পক্ষে 

আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে গেল। কিন্তু একথা ভাবলে ভূল হবে যে, দাক্ষিণাত্যের 

রাঙ্গাদেব এই একতা মুসলমানদের বিরদ্ধে আত্মরক্ষার জনোই জন্ম নিয়েছিল। 
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কুইলনের শাসক আরব বাণিজ্যের ওপর এত নির্ভরশীল ছিলেন যে এধরনের সন্ভা- 
বনার কথা চিন্তাও করা যায় না। বরং বলা যায়, দাক্ষণাতোর রাজাদের একা ছিল 
তুকী-বিরোধী । তুকাঁরা দাঁক্ষণ-ভারতে এসোছিল 'বদেশী হিসেবে, এবং এই আশং- 
কার সৃঙ্টি হয়োহল যে তারা উপকূল বাঁণজ্যে বাধা সৃদ্টি করবে । সেক্ষেত্রে দক্ষিণ- 
ভারতের সবকটি উপক্ৃলবতর্শ রাজ্যই বিপদগ্রস্ত হতো । কাণ্চীর উত্তরাণলে 
সুলতানী সেনাবাহিনীর প্রস্হানের পর নতুন রাজাগঠনের সুযোগ ছিল এবং বাহমনশ 
ও বিজয়নগর রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতারা এই সুযোগের সন্ধযবহার করোছিলেন । 

বাহমনী রাজ্যের প্রাতজ্ঠার ক্ষেত্রেও পুরনো রীতরই পুনরারাস্ত হল । এখানেও 
প্রদেশ-শাসক বিদ্রোহী হয়ে সুলতানশর থেকে স্থাধীন হয়ে গেলেন | সংলতান দাক্ষি- 
গাতয শাসনের জন্যে জাফর খখীকে দৌলাতাবাদে প্রাদোশক শাসক নিযুন্ত করে গিয়ে- 
ছিলেন । জাফর খা কিছাদন পরই স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'বাহমন শাহ" উপাধ 
গ্রহণ করলেন । তার ইচ্ছা ছিল রাজোর সীমানা দাঁক্ষণে মাদ-রা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া । 
কি অন্ধে বরঙ্গল রাজ্য ও তুঙ্গভদ্রার দাঁক্ষণ তারে বজয়নগর রাজ্যদাটর প্রাতষ্ঠা 
হওয়ায় ওই উচ্চাশা সফল হয়নি । 

বনঙ্গলের বিরৃদ্ধে বাহমনী সুলতান এক সামারক আঁভযান পাঠানোর পর বরঙ্গল 
রাজ্য বাৎসারক কর দিতে সম্মত হয়। কিন্তু পরে এই কর আদায় নিয়ে ই্মাগত 
সংবর্ষের সা্ট হল । বরঙ্গল রাজ্য কর আদায় দিতে অসম্মত হলে বাহমনী সুলতান 
সৈনা পাঠাতেন । এছাড়া বিজয়নগর রাজাকে দাময়ে রাখার চেঙ্টা করতে গিয়েও 
বাহমনী রাজারা ঘবদ্ধাবগ্রহে জাঁড়য়ে পড়তেন ।॥ এই যদ্দ্ধাবগ্রহে জাঁড়ত হতো পাশা” 
পাঁশ ছোট ছোট রাজাযগযীলও, যারা নিজেদের সঃবিধে অনুযায়ী বড় রাজাগযীলর 
প্রত আন্গত্য বদল করে চলত । সুলতানশীর চেয়ে উপকূল অণ্ঠলের রাজ্যগুঁলির 
সঙ্গে বাহমন? রাজ্যের সংঘর্ষ হয়েছিল বোঁশ । 

বরঙ্গলে সামারক আঁভযান আগে পাঠানোর সময় সুলতানী সেনাবাহনী দুই 
স্হানয় রাজপুঘ্র হারহর ও বুক্ধাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। দিল্লাতে নিয়ে গিয়ে 
রাজপুন্রদেব ইসলামে রূপান্তারত করা হল। তারপর তাদের দাঁক্ষণাতে পাঠিয়ে 
দেওয়া হল সুলতানের প্রাতানাধ হসেবে সুলতানীর কতৃত্ব স্হাপন করার জন্যে । 

একাজে রাজপুত্ররা সফল হলেও তাদের লোভ হল নিজেদেরই স্থাধীনরাজ্য স্হাপন 
করার । এরপর ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিহর হস্তিনাবতশ ( আধানক হামপি ) রাজ্যের 
রাজা হয়ে বসলেন । এই রাজ্য থেকেই বজয়নগর রাজ্যের জন্ম হয়েছিল । এরপর 
দুইভাই একটা উল্লেখযোগা কাজ করলেন । তা হল, তারা আবার হিন্দধর্মে ফিরে 
এলেন । রাজাজয়ের চেয়েও একাজটা বোশ কঠিন ছিল ॥ কেননা, ইসলামে ধর্মান্তরের 
গর তারা জাতিচাুত হয়ে পড়েছিলেন । হিন্দধর্মের নিয়মে এরপর আর হিন্দুধর্মের 
মধ্যে ফিরে আসার কোনো উপায় ছিল না। কন্বু ওই অণ্ুলের এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় 
ধম্শয় নেতা বিদ্যারণ্য দুইভাইকে আবার 'হিন্দ?ধর্মে গ্রহণ করলেন । উপরন্ তিনি 
একথাও বললেন ষে, হারহর স্হানীয় দেবতা 'বির্পাক্ষের প্রাতানাধ | দৈবসণ্মাতির 
ওপর আর কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না । হারহর কার্যত যেকোনো 'হন্দুরাজার 
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মতোই রাজত্ব করেন এবং রাজ.নাঁতক ক্ষমতীর জন্যে তার মর্যাদা নিয়ে কেউ কোনো! 
কথা তুলতে সাহস পায়নি । 

1বজয়নগরের রাজারা. প্রথমাদকের এই ধময় সমস্যার কথা জানতেন এবং এই 
কারণেই হয়তো ধর্ম প্রাতষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে এ*রা ধমপ্ঁয় নেতাদের সৃষ্ট 
রাখতে চাইছিলেন । বলা হয়, বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান হল দাক্ষণাত্যে হন্দুদের 
পুনবুথান । কিন্তু রাজারা পুরনো মন্দিরের সংস্কার ও নত্দন মাঁন্দর নির্মাণ করলেও 
সাধারণভাবে কোনো মুসলমান দিরোধণ মনোভাব প্রচার করেন নি । হিন্দু রাজ্য- 
গল মুসলমানদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কোনো মৈত্রী চুন্ত করেনি এবং বিজর- 
নগরের রাজারা নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে 'হল্দুরাজা আক্রমণ করতেও কোনো 
স্বধা করেন নি। ছোট ছোট 'হন্দু রাজ্যগগ্লর বিরুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য প্রায়ই 
যূদ্ধযান্লা করেছে । যেমন, ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে হোয়সম্ন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরই 
বিজয়নগর দাক্ষণাত্যের প্রধান রাজ্য হয়ে দাড়ায় । 

হামাঁপর কাছে হাঁরহর বিজয়নগর শহরাট পারকঞ্পনা ও িমণণ করেন । ১৩৪৩ 
শ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরই রাজ্যের রাজধানণ হয়ে ওঠে এবং রাজ্যের নামও হয় রাজধানীর 
নামানুসারে | হরিহরের রাজ্য ছিল শক্রবেদ্টিত: অন্পরাজাদের রাজ্য, উপকৃলবতর্শ 
রাজ্যগুলি এবং পরে উত্তরাদকের বাহমনশ রাজ্য । উত্তরে বাহমনশদের সঙ্গে ক্রমাগত 
সংঘর্ষের ফলে স্হায়শ শক্রুর বিরদ্ধে প্রাতরক্ষার সুবাবস্হা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। 
সেজন্য প্রচুর অর্থেরও দরকার ছিল । রাজস্ব আদায় বাড়াতে হল । সেজন্যে জঙ্গল 
কেটে নতুন নতুন জায়গায় বসাতি স্থাপন করতে হল । এছাড়া ভূমিরাজস্ব আদায়ের 
পদ্ধাতরও অনেক উন্নাত করা হল । সেচের জন্যে বড়ো হড়ো পুকুর ও নদীর ওপর 
বাধ তৈরণ করা হল । একাজে যথেষ্ট কারিগর জ্ঞানেরও প্রয়োজন ছিল | বাড়াত 
রাজস্ব ব্যয় করে সেনাবাহিনীর শান্ত বদ্ধ করা হল । 'ীবদেশ থেকে ঘোড়া আমদানি 
করা হল এবং পেশাদার তুকাঁ সৈনিকদের িজয়নগরের সেনাবাহিনগতে যোগদানে 
উৎসাহ দেওয়া হল । রাজকীয় নিয়চিত সৈন্যের মংখ্যা বদ্ধ করা হল এএং 
£ফিউডাল* ধরনের খাজনা আদায়েয় ওপর তীক্ষতর নজর রাখা হল । 

[বিজয়নগর ও বাহমনা রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল আিবার্ষ । ৯৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ 
শুরু হয়ে যায় । বিরোধের উপলক্ষ ছিল রায়চুর দোয়াব । প্রাতবারের যুদ্ধের ফলাফল 
অন্যায় রাজ্যের সীমানাও পরিবা্তর্ত হতে লাগল । বিজয়নগর ১৩৭০ খ্রীস্টাব্দে 
মাদুরা জয় করে রাজ্যের দক্ষিণ-সীমান্ত সুদৃঢ় করল । কিন্তু পূর্বাদূকের ডীড়ষ/া ও 
বরঙ্গল রাজ্য দুটিকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল । গোয়া জয় করে সামারক 'দিক থেকে 
1বজয়নগরের স্বঝধে হল এবং গোয়ার বাঁণজাকেন্দ্র থেকে রাজস্ব আদায়ও কেড়ে 
গেল । বিজয়নগর পূর্ব উপকূল অণ্চল জয় করতে পারলে রাজোর সীগানা দুই- 
দিকে উপক্ল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যেত এবং কেবল উত্তরাদকের সীমানা রক্ষা 
করলেই প্রতিরক্ষা সমস্যা মিটে যেত । বাহমনশরাও আর দক্ষিণের রাজনীতিতে 
সক্রিয়ভাবে উৎপাত করতে পারত না । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাহমনশীরা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক 



দাক্ষিপাত্যের অনুক্রমণ / ২৪৭ 

সম্পকের ব্যাপারে একটি নতুন নাতি শ্থির করল। অনেকটা রাজ্যের মল্মণ মাম্ব্দ 
গবনের চেছ্টাতেই এটা সম্ভব হল। এতাঁদন রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে মালোয়া থেকে 
আক্রমণের বে আশব্কা ছিল, গৃজরাটের সহায়তাপ্ন সেই আশঙ্কার নিরসন হল । এর 
ঠিক পরেই গবন 'বিজয়নগরের হাত থেকে গোয়া কেড়ে নিলেন এবং সেখানকার 
বাঁণজ্যের রাজস্বও বাহমনী রাজকোষে আসতে লাগল । পূর্ব-উপক্লে উড়িষ্যার 
সঙ্গে যুদ্ধেও গিজয়নগর স্বাঁবধে করে উঠতে পারল না । কিনছুকালের জন্যে উাঁড়ব্যা 
কাবেরী বন্বীপ অণ্ঠল পর্যন্ত রাঞ্যের সীমানা বিস্তৃত করে ফেলোঁছুল। এরপর 
[সিংহাসন দখল নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেল । শেষ পর্যন্ত ১৪৮৫ খ্রীস্টান্দে সালুব ংশ 
1সংহাদন আধকার করল । 

আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্যে বাহমনী রাজ্ঞে শাসনতান্মিক বিশৃংখলা চলছিল । 
গবন তা দুর করারচেম্টা করতে গিষে নিজেই প্রাণ হারালেন এবং বাহমনশ 
রাজ্যেরও পতন ঘাঁনবে এল । বাহমন? রাস্গ্যের মুসলমান ওমরাহরা দূইদলে বিভন্ত 
ছিলেন । একাঁদকে ছিল 'দাঁক্ষণণ' অর্থাৎ ধর্মীস্তারত মুসাঁলম ও গ্থায়শভাবে বসবাস- 
কারণ বিদেশীরা এবং অন্যাদকে ছিল 'পরণেশশী' অর্থাৎ নবাগত বিদেশখ ও অঙ্ছায়ধ 
চাকুরশরত বিদেশীরা । দ্বিতীয় দল অনেক বেশি করিৎকর্মা ছিল এবং নানাকাজে 
সা্চল্য অন করাছল । এর ফলে প্রথম দল দ্বিতীয় দলের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। 
এরপর প্রথম দলের লোকেরা দ্বিতীয় দলের লোকেশের অহেতুকভাবে হত্যা করতে 
শুরু করল । গবনকেও “পরদেশী” মনে করা হাতো এবং তার ক্ষমতা খর্ব করার একমানর 
উপার হিসেবে তাকেও হতাা করা হল । ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাকে হত্যা করে প্রথম 
দল রাজ্যের শালনভার গ্রহণ করল । পরের বছর সুলতানের মৃত্যু ঘটল এবং এক 
নাবালক সূলতানকে ক্ষমতায় বাঁসয়ে প্রথম. দল রাজোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ় 
করে ফেলল । 

দাঁক্ষণী ও পরদেশী দলের এই ঝগড়া সামান্য গোষ্ঠীগত বিরোধ ছিল না, এরপর 
বাহমনশ রাজ্যে যে রাজনীতিক সংকট সৃজ্টি হল, তার ফলে রাজ্যের আঁস্তত্বই বিপন্ন 
হয়ে উঠল । প্রাদোশক শাসনকঠারা ক্রমশ শান্তশালণ হয়ে উঠল এবং কেন্দ্রীয় নিয়ঙ্গণ 
ণাঁধল হয়ে গেল। বিজয়নগরের সেনানাহিনধর বারংবার আক্লমণের ফলে বাহমনশদের 
অবচ্ছা আরো সঙ্গঈন হয়ে উঠল। এরপর ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনশ রাজ্য ভেঙে পণচটি 
নতুন রাজ গাঠত হল- _বজাপুর, গোলকোণ্া, আহমেদনগর, বদর ও বেরার | 

বাছমনী রাজ্যের 'সঙ্গে দিল্লশর সুলতানশর নানা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল । দুই 
রাজোরই প্রধান আয় ছিল ভাঁমরাজস্থ । রাজস্বের হিসাব ও আদায় নিয়েই শাসন- 
1বভাগ ব্যস্ত থাকত । রাজ্যাঁট চারাট প্রদেশে 'বিভন্ত ছল । প্রাদোশক শাসনকর্তারা 
রাজস্ব আদায় করতেন ও নাঁদ্ট সংখ্যক সৌনিক রাজাকে সরবরাহ করতেন । 
শাসকর্তারা সানারক ও অসামারক পদে লোক নিয়োগ করারও আঁধকারণী 'ছিলেন। 
এর ফলে শাসনকর্তারা প্রদেশগৃলকে প্রায় নিজস্ব এলাকা বলেই মনে করতেন। 
ক্রমাগত যুদ্ধের জন্যে সৌনক সরবরাহের জন্যে রাজা এইসব শাসনকর্তার ওপর নির্ভর 
করতেন এৰং প্রাদেশিক শাসন নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। যুদ্ধের সময় চাকুরির 



২৪৮ / ভারতবর্ষের ইতিহাস 

বদলণ বা কেন্দ্রীয় পারদর্শন ইত্যাঁদ বন্ধ থাকত | এইভাবেই বাহমনশ রাজ্যের পতন 
ঘনিয়ে আসাছল । 

মন্ত্রী গবনের ম্বৃত্ার পরই বাহমনী রাজ্জের পতন শুৰু হল। কিন্তু বিজয়নগরের 
পক্ষে ওই সময়ই ছিল সবচেয়ে গৌরবের কাল । বিজয়নগরে তখন রাজা ছিলেন 
কৃষদেব রায় (১৫০৯--১৫৩০) । রায়চুর দোয়াব দখলের জন্যে বাহমনশরা ১৫০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে শেষবার চেম্টা করে। কিন্তু কৃফদেব রায় তাদের তাঁড়য়ে নিয়ে একেবারে 
বাহমনণ রাজ্যের কেন্দ্রদ্ছলে এসে উপাস্হিত হলেন । এরপরই বাহমনী বংশের রাজত্ব- 
কাল শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু কৃফদেব সুলতানকে আবার মসনদে বাঁসয়ে 
এলেন । 'তাঁন বুঝোছলেন যে, সুলতান থাকলে প্রাদোশক শাসনকর্তারা সহজে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করবে না । দুর্বল বাহমনী রাজ্যের চেয়ে চারটি ছোট ছোট স্বাধীন 

রাজের সগ্ভাবনা 'বিজয়নগরের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না। বাহমনী সুলতানও 
বুঝলেন যে, তার প্রধান খাট কৃষদেব রায় । অতএব িজয়নগরর আক্রমণের আর প্রশ্নই 
ওঠে না। এইভাবে কৃফদেব রায়ের আমলে এই 'স্হতাবস্যা বজায় রইল । কিন্তু 
পররতাঁকালে এই নীতর পাঁরণাম ভালো হয়ীন। বাহমনশ রাজ্যের জায়গায় ষে 
পণচাঁট নতুন রাজ্য গড়ে উঠোছল, তারা িজয়নগরের "বরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হয়েছিল । 

উড়িষ্যার 'বরুদ্ধে এক চমকপ্রদ সামরিক অভিযান করে কৃষ্দেব রায় পূর্উপকূল 
জয় করে নেন, পশ্চম-উপকূলে পারস্পারক সহযোগিতার নীতি অনুযায়ী 'তিনি 
পতু“গীজদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখোছলেন । ঘোড়ার বাবসায় পত“গীঞজদের 
হাতে এসে যাবার ফলে কৃষ্ণদেব রায় ঘোড়ার জন্যে পতর্গীজ ব্যবসায়ীদের ওপর 
নভরশীপ ছিলেন ; আবার বিজয়নগরের সম্বাদ্ধির ওপরই দাঁকণ-ভারতের পত্গীঞ্ 
বাণজ্য নির্ভরশীল ছিল । পতর্নগাঁজরা বারংবার গুজরাট ও বাহমনী রাজ্যের 
বিরুদ্ধে য্দ্ধে কৃষ্দেব রায়কেও টেনে আনবার চেছ্টা করোছল। 'কন্ধু তান 
কছুতেই এতে রাজী হনান। তার কাছে পতরগজরা ছিল ঘোড়ার জোগানদার, 
1৩নি তাদের সঙ্গে রাজনীতিতে জাঁড়য়ে পড়তে চানান । 

উত্তর-দা।ক্ষণাত্যের পণচাঁট রাজ্য বিজয়নগর আক্রমণের সযোগের অপেক্ষায় 

1ছুল । সুযোগ এল ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাদের সাম্মীলত আব্ুমণে বজয়নগর পরাীজত 

হল । কিন্তু এই ঘটনা তাদের অজ্ঞাতসারে পরে তাদের নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে 
এনোছিল । যদদ্ধবিগ্রহে দাঁক্ষণ-ভারত তখন পাঁরশ্রান্ত । উত্তর-ভারতে নত্দন রাজ- 
নোতিক শান্তর উত্থান ঘটেছে । মোগল সম্রাটরা তখন দাঁক্ষণ-ভারত. আক্রমণের উদ্যোগ 
করছেন। 

এইসব রাত্জের সীমান্ত অণ্চলের রাজ্যগন্লি নিজেদের আনিশ্চযয় আঁস্তত্ব বজায় 
রেখোঁছল । মালাবার উপকূলে হিন্দ্ব ও মুসলমান শাসকদের অধীনে এরকম কয়েকাঁট 
রাজ্য ছিল। এরা বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশশল ছিল ৷ এদের মধ্যে কাঁলকট রাজ্যের 
জামোৌরন ছিলেন সবচেয়ে শান্তশালগ | তারা নিজেদের কেরালার প্রাচীন পেরুমল 
বংশোদ্ভূত বলে দা করতেন । কালিকটে রাণিজ্যপণ্য এসে জমা হতো পূর্ব ও পশ্চিম 
এশিয়া থেকে । যেমন-_ ইয়েমেন, পারস্য, মালন্বীপ, িংহল জাভা ও চীন। 



দাঁক্ষিণাতোর অনুক্রমণ / ২৪৯ 

পর্তৃগীঁজরা আসবার পর উপক্লবত ক্ষুদ্র রাজ্যগহলির পারস্পারিক সম্পর্কের পাঁরবর্তন 
ঘটল । 'বপরীত উপকূলের পাণ্যরাজ্য তখন একটা অনিশ্চিত পাঁরাস্হিতির মধ্যে 
চলছিল । অন্য রাজ্য বারবার পাগণ্যরাজ্য জয় করে নিত এবং আবার কিছুকাল 
পরে রাজ্যটি স্বাধীন হয়ে ষেত। পুরনো পাগ্যরাজ্যের মাদুরা অগ্টলটির স্হানীয় 
শাসনকর্তা ৯৩৩৪ শ্রীস্টাব্দে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন । কিন্তু ৯৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
মাদুরা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভন্ত হয়ে পড়ে । 

উপক্লবতাঁ রাজাগ্দলি প্রধানত বাণিজ্যের ওপর !নর্ভরশীল ছিল । বৃহং রাজা- 
গুলি নির্ভর করত ভূমিরাজস্ববের ওপর। বজয়নগরের অর্থনীতি চলত চোলদের ধশচে । 
বাঁণজ্য ও কৃঁষ থেকে রাজস্ব আদায় হতো । শাসনব্যবস্হার ভ্তরাঁবভাগ বেড়ে 

গিয়েছিল এবং চোলযুগ থেকেই অর্থনীতির সঙ্গে শাননব্যবস্হার একটা নিকট সম্পর্ক 
গড়ে উঠোঁছল । এই নতুন পদ্ধাতর সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় পদ্ধীতর সঙ্গে মিল 
ছিল। তবে বাণিজ্যের স্যীবধের ফলে দাঁক্ষণ-ডারতে শহরের সংখ্যা ছিল অনেক 
বোশ । বিশেষত উপকূল অঞ্চলে । বিজয়নগরের অথনোতিক অবস্হা সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে গিয়ে ফার্নাও নুনিজ লিখেছেন £ 

“রাজা না ও এর যে পদাতক বাহন আছে, তার বায়ানর্বাহ করে 
আভজাত ব্যান্তরা। এদের ভরণপোষণ করেন হয় ৬ লক্ষ সেনা, অর্থাৎ 
৬ লক্ষ সৈন্য এবং ২৪ হাজার অশ্ব । আভজাতদের এল থাকা বাধ্যতামূলক ৷ 
রাজার কাছ থেকে পাওয়া সব জমিতে এদের আঁধকার ভাড়াটিয়ার মতো ) 
সেনাবাহনীর ভরণপোষণ ছাড়াও এদের জাঁমর মূল্য দিতে হয় । এ“জকীয় 
রাজস্ব হিসেবে রাজাকে 'দতে হয় বছরে ৬০ লক্ষ টাকা । ভূমিরাজস্ব 
থেকে ১২০ লক্ষ টাকা আয় হয় ও ৬০ লক্ষ টাকা রাজাকে দিয়ে দিতে 
হয়। বাক অর্থ 'দয়ে সৌনক ও হাতর খচর চালাতে হয়।*""বাভন্ন 
উৎসব, ভোজ ও মাদ্দরগযীলকে রাজার অর্থদান অনুগ্ঠানের সময় ভাড়াঢয়ার 
মতো এইসব আভজাত ব্যান্তকে সবসময় রাজসভায় উপস্হিত থাকতে হয় । 
সবসময় রাজার পাশাশাশ থাকেন এবং রাজার সঙ্গে রাজসভায় থাকেন 
এমন আঁভজাতের সংখ্যা দু'শোরও বোৌশ । এদের সব সময় রাজার সঙ্গে 
থাকতে হয় । এরা যাঁদ নাঁদষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক সৈনিক রাখেন, 
তাহলে তাদের কঠিন শান্ত হয় ও জম বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় । এদের কখনো 
শহরে পাকাপাঁকভাবে বাস করতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহলে এদের রাজার 
হাতের বাইরে চলে যাবার সন্তারনা থাকে । এরা শুধু মাঝে মাঝে শহরাণ্চলে 
যেতে পারেন । যেসব ছোট রাজা, রাজার অধানস্হ তারা একটা স্বধা পান । 
না ডেকে পাঠালে তাদের রাজসভায় হাজরা 'দতে হয় না, তারা তাদের নিজে- 
দের শহর থেকেই খাজনা বা ভেট পাঠাতে পারেন !."'ভালো কাজ পেয়ে বা 
ভালো কাজের প্রত্যাশায় রাজা যাঁদ কোনো সেনাধ্যক্ষ বা অন্য কোনো ব্যন্তিকে 
সন্তুষ্ট করতে চান, তাহলে তান কখনো কখনো তাদের নিজেদের বাবহারের 
জন্যে বিশেষ উত্তরীয় উপহার দেন । এটা 'বিশেষ সম্মানের । গ্রাতবছর 
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ভাঁমরাজস্ব আদায়ের সময় রাজা এই উপহার দেন | সেপ্টে্বর মাসে এই রাজন 
আদায় হয় । তখন নয়াদন ধরে বিরাট ভোজসভা চলে। এবং কৃষকেরা 
উৎপন্ন ফসলের নয়-দশমাংশ রাজস্ব হিসেবে জাঁমদারকে দিত ।॥ রাজ্যের যত 
খাজনা এই নয় দিনের মধ্যেই রাজাকে দেওয়া হয় । আগেই বলা হয়েছে, 
সমস্ত জাঁমর মালিক রাজা, তার হাত থেকে পান সেনানায়করা ৷ তারা চাষের 
জন্য জাঁম দেন কৃষকদের, বিনিময়ে উৎপন্নের নয়-দশমাংশ পান । কৃষকেদের 
নিজস্ব কোনো জাম নেই, কারণ সমগ্র রাজাটাই রাজার সম্পান্ত | জাঁমর দাঁয়তৃ 
সেনানায়কদের দেওয়া হতো, কারণ সৈন্য জোগানোর ভার ছিল তাদের 
হাতে 1“. ১ 

আরেকটি প্রথা ছিল নীলাম ডেকে জামর রাজস্ব আদায়ের দায়ত্ব বাল করা। 
কেবল কাঁষজামই নয়, বাঁণাঁজ্যক দিক থেকে মূল্যবান জাম ি1লর জন্যেও নশলাম 
ডাকা হতো। যেমন, বিজয়নগরের নগরদ্বারের কাছে একটি চ্ছানে ব্যবসায়শরা এসে 
জমা হতো । এ সম্পর্কে নামঙ্জ লিখেছেন-_ 

4.--এই নগরদ্ধার দিয়েই সমন্ত পণ্য দ্বাট শহরে প্রবেশ করে । কেননা, বসনগর 
শহরে (বিজয়নগর ) প্রবেশের আর কোনো পথ নেই। সব পথ এখানে 
এসেই মিলেছে । এই নগরদ্বারটির বাংসারক ভাড়া ১২ হাঞ্জার “পারদাও? 
এবং যারা ভাড়া নেয়, তাদের অর্থদান না করে কোনো চ্ছানয় বা বদেশশ 
লোক নগরঘার 'দিয়ে ঢুকতে পারে না। শহর দুটির মধ্যে কোনো পণ্যদ্রব্যের 
উৎপাদন হয় না। সমস্ত পণ্যই যাড়ের পিঠে চাঁপয়ে বাইরে থেকে শহরে 
নিয়ে আসা হয়। ভারবাহাঁ পশুর বাবহার এদেশে প্রচলিত। প্রাতাঁদন 
নগরদ্বার 'দয়ে ২ হাজার ধাড় আসে, এবং প্রাতিটি ষাড়েয় জন্যে ৩ “ভাপ্ট” 
পারমাণ অর্থ দিতে হয় । তবে কয়েকটি শৃঙ্গহাঁন ধাড় আছে, যাদের জন্যে 
সারা রাজ্যে কোথাও অর্থ দিতে হয় না। *-৮২ 

রাজো নানা ধরনের কর ছিল, সব মালয়ে রাজ্যের রাজস্ব আদায় হতো । 
বাণজাশুক্ক থাকা সত্বেও ভূমিরাজস্বই আদায়ের প্রধান উৎস হল । রাজা কৃফদেবের 
সময় ভার একটি 'বস্তা'রত জাঁম জারপ ও মূল্যায়ণ করা হয়েছিল এবং রাজস্থের 
হার নির্ধারিত হয়েছিল এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-ষচ্ঠাংশ ॥ জামির গুণাগুণ অনুসারে 
রাজস্ব নিধণারত হল । বাঁণাজ্যক রাজস্ত্ের মধ্যে ছিল উৎপন্ন পণ্যের ওপর 'বাভল্ন 
আদায়, শুল্ক ও কর। সব মিলিয়ে রাজস্থবের পারমাণ ছিল প্রচুর । এছাড়া সম্পাত্তর 
ওপর কর থেকেও যথেছ্ট রাজস্ব আদায় হতো । কৃঁষ ছাড়া যাদের ভিন্ন বাত ছিল, 
তাদের বৃন্তকর দিতে হতো । কারখানার মালিকদের জন্যে বিশেষ কর ছিল । 
এছাড়া বিবাহের সময় দেয় বশেষ কর বা মান্দরের প্রয়োজনে নিরধ্ধারত কর ছিল 
সামাঁজক কর প্রকঞ্পের অন্তর্গত। দুর্গ ও সেনাবাহনীর ব্যয় নর্বাহের জন্যে সময়ে 
সময়ে সামারক কর 'দিতে হতো । রাশ্দরের আয়ের আর একটি উৎস ছিল বিচারে 
নির্ধারিত জরিমানা । এছাড়া সেচের পৃচ্কীরণপ নির্মাণ বা ওই ধরনের বিশেষ 
কোনো প্রকল্পের জন্যে বিনা পাঁরশ্রীমকে শ্রমদান করতে হতো । গ্রামগ্াল এই 
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যুগেও অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরদ্পর বাচ্ছিন্ন ছিল । স্হানশয় উৎপাদিত শস্য থেকে 
কিছু করতে হলে তা করতে হতো ওই অঞ্চলেই । যেমন কোনো গ্রামের উৎপন্ন আখ- 
মাড়াই করার জন্যে কেবল ওই গ্রামের বা পার্খ্ববত্ঁ গ্রামের আখমাড়াই কলেই ফেতে 
হতো । দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া শুধু আইনাবরুদ্ধই ছিল না, সামাজিকভাবেও 
আঁসদ্ধ ছল । এই মণোভাবের ব্যাতিক্রম হিল গ্রাম্য মেলা । প্রায়ই মেলা বসতো, 
যেখানে শৃধু উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি ছাড়াও শহর ও গ্রামের লোকের মেলামেশার 
একটা কেন্দ্র ছিল | 

তামিল অঞ্চলের গ্রামসভার এরীতহা এই যৃগেও ব্রহ্মদেয়" গ্রামগ্ীলতে বজায় ছিল । 
অন্যান্য গ্রামেও এই পরিষদগুল ধীরে ধারে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল এবং ক্ষমতা হস্তান্তর 
হচ্ছিল জমির প্রাপকদের কাছে । উত্তর-ভারতের মতো এখানেও রাজনৌতক আনু- 
গত্যের চেয়ে বর্ণগত আনুগত্য বোশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠোছল । এর মূলে ছিল কৃষকের 
চেয়ে জমিদারদের গুরুত্ব বাদ্ধ। মন্দির, মঠ ও রাজার অনুগ্রহভাজন ব্যান্তরা ছিল 
জামির মালিক | কৃষিমর ও প্রজান্ৃত্বভোগণ চাষীরা ( 6৪121105 ) জরমিচাষ করত । 
কৃষিমন্ত্রররা চাষের মরশুমে মন্ত্রী পেত । তারা নামে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ষেতে 
পারত বটে, কিন্তু প্রাতট গ্রামসমাজের কাঠামো স:সংবদ্ধ হওয়ায় কার্যত তা সম্ভব 
ছল না। প্রজাস্বত্বভোগীরা নার্দ্ট হারে জামর মালিককে খাজনা দিত, তার পাঁরমাণ 
ছিল উৎপন্ন শস্যের অধণংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশ । তাদের গাঁতাবাধও ছিল সখমিত। 

গ্রামের ধণদান ব্যবস্থা প্রধানত মান্দর কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল । তারা ব্যান্তাীবশেষকে 
এবং গ্রামকে ঝণ দিত । খণের ওপর সংদের হার ছিল ১২ থেকে ৩০ শতাংশ । ঝণের 
টাকা কেউ শোধ 'দিতে না পারলে মান্দির কর্তৃপক্ষ তার জাম বাজেয়াপ্ত করে নিত। 
গ্রামজীবনে মান্দরের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ । মান্দরগুল গ্রামের লোককে নানা 
ধরনের কাজও দিত । অনেক ক্ষেত্রে মা্দরই গ্রামের আধকাংশ জমির আঁধকারী 
ছিল । কোনো পাঁতত জমি 'কিনে সেখানে কয়েকঘর তাতশকে বাঁসিয়ে দেওয়া খা 
সেচের পারকজ্পনা হাতে নেওয়া ইত্যাদি গ্রামোল্নয়নের কাজে মন্দির কর্তৃপক্ষ আগ্রহ 
দেখাতো । এইভাবে মান্দরেরও আয়বৃদ্ধ হতো । অর্থ ও ক্ষমতার আধকারণ হওয়ার 
ফলে মান্দরগুি স্বাভাবকভাবে একেকটি অণ্ুলের কেন্দ্রীবন্্ব হয়ে উঠেছিল ! এই- 
ভাবে রাজা ও ধর্মীয় কতৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ঘানষ্ঠতর হচ্ছিল । 

গ্রাম বা শহরের কারিগরদের মর্ধাদা চোলযুগ থেকে এইযুগে মোটামুটি অপারি- 
বাত ছিল । ছুতোর, স্বর্ণকার ও কামারদের মর্ধাদা বৌশ ছিল । তাত ও কুমার 
ইতাদি পেশার লোকেরা সমাজের পক্ষে অপারহার্য হলেও অতটা নর্ধাদার আঁধকারশ 
ছিল না। কারগরদের নিজস্ব সমবায় চংঘ ছিল। কিন্তু সংঘগনীল ব্যবসায়ীদের 
সমবায় সংঘের জনোই কাজ করত | চোলযুগের মতো এই যুগেও ব্যবসায়ীদের সংঘ- 
গ7ীল কারিগরদের সংঘের চেয়ে অনেক বড় পাঁরাঁধতে কাজকম” করত । ব্যবসায়ীরা 
কারিগরদের অর্থসাহাষ্য করত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্লীর ব্যবস্থা করে দিত । এর ফলে 
কারগরদের স্বাধীনতা সীমিত ছিল । দেশের মধ্যে বাঁণজ্য ধারে ধীরে প্রসারিত 
হাচ্ছল । আরব বণিকরা দেশের 'বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করত । ভারতণয় ব্যবসায়ী- 
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রাও এইযুগের শেষাঁদকে দূরে দূরে ব্যবসা করতে শুর করল। অবশ্য উপকূল 
অণুলের ব্যবসায়ীরাই এতটা উদ্যোগ ছিল । 

অর্থনোতক সচ্ছলতার জন্যে ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘগহীল দেশে রাজনৈ?তিক- 
ভাবেও গযবুত্বপূর্ণ হয়ে উঠোছল । রাজসভাতেও তাদের প্রভাব ছিল এবং করনশাত 
শ্থর করার সময় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজকর্মচারণীরা পরামর্শ করত । ক্রমশ ব্যবসায়শী- 
রাই জনমতের প্রাতানাঁধ হয়ে উঠল । রাজসভায় জামদার ও রাজকর্মচারশদের এতাঁদন 
একচ্ছন্ন প্রভাব ছিল । এবার ব্যবসায়ীরা আরেকটি প্রাতিদ্বন্বী গোষ্ঠী হয়ে উঠল । 
মহীশ্র, অন্ধ ও মাদ্রাজ অণ্চলের ব্যবসায়ীদের মধ্যে “চোট্টরা" বোশ উল্লেখযোগ্য | 
চোলযুগ থেকে শুর; করে আধুনিক যৃগ পর্যন্ত এই “চেঁট্র'রা ব্যবসায়শী 'হসেবে 
সুপারচিত । এদের কেউ কেউ দাক্ষণম্পূরব এশিয়ায় চলে গিয়ে পারবারিক বাবসা 
চালিয়ে গিয়েছিল । 

বৈদোশক বাঁণজ্য থেকে যে প্রচুর আয়ের সষ্ভাবনা আছে সে বিষয়ে রাষ্দ্র ভালো- 
ভাবেই অবগত ছিল । কৃষদেব রায় তার তেন্ুগহ কাবতা “অসুস্তমালাদ'তে এ সম্পর্ক 
[খে গেছেন-__ 

“রাজা রাজ্যের বজ্দরগ:ীলর উন্নাঁতসাধন করবেন । তার ফলে ঘোড়া। হাতি, দামী 
পাথর, চন্দনকাঠ, মুস্তা ইত্যাদি মূল্যবান দ্রুব্য তার রাজ্যে অবাধে আমদানি হতে 
পারবে । ঝড়, অসুস্থতা বা শ্রান্তর জন্যে যেসব 1দেশী নাবকরা রাজ্যের 
বন্দবে আশ্রয় নিতে আসে, তাদের প্রীত রাজ্যকে দ্াষ্ট রাখতে হবে । নাবকরা 
যেন 'নজের দেশের মতোই যত্ন পায় ।*.'যেসব বদেশশী বাঁণক বদেশ থেকেও 
হাত ও ঘোড়া আমদানি করে, তাদের রোজ দর্শন দিলে তারা খুঁশ থাকবে । 
তাদের উপহার দিতে হবে এবং ভালোরকম লাভ করারও সুযোগ দিতে হবে। 
তাহলে আর এইসব সামগ্রশ কখনো শন্ুর রাজ্যে চলে যাবে না ।---৮৩ 
বাঁণজ্য হাওছাড়া হয়ে শক্ররাজযগ্যালর হাতে চলে যাবার ভয় বজয়নগর রাজ্যের 

ছিল । এই কারণেই তারা পর্তুগীজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখোছল । বিদেশী 
বাঁণকদেব নানারকম সুবিধে দেওয়া হতো এবং আমদানি করা সামগ্রশর ওপর শৃল্কের 
হার চড়া ছিল না। দুব্যাদর 'বক্রয়মূল্যের ওপর শতকরা আড়াই থেকে & শতাংশ 
হাবে শুদ্ক দিতে হতো । বিদেশী কাপড় ও তেলের ওপর শুজ্কের হার 'ছিল বেশি 
(১০ ও ১৫ শতাংশ ), কেননা এই দুটি 'জানসের আমদানিতে রাজোর কিছুটা 
আনচ্ছা ছিল । মালাবার উপকূলের ছোট ছোট রাজ্যগল বৈদোশক বাণিজ্যের 
বেশাকছু অর্থ নিজেরাই ভোগ করত । কেননা, তাদের রাজ্যেই সীমগ্রীগ্াল প্রথম 
আসত এবং তারাই শুল্ক বসানোর সৃযোগ পেত । যখন রাজে] সমৃদ্ধি ছিল, বিজয়- 
নগবের পক্ষে এই ক্ষতি মেনে নিতে অসাঁবধে ছিল না। কিন্তু অন্য সময়ে ছোট 
রাজ্যগ-ল 'বজয়নগরের বৈদোশক বাঁণজ্োের আয় অনেকটাই কাঁময়ে দিত । 

[বজয়নগরের আমদানি দ্ববোর মধ্য ছিল-স্বর্ণণ রোপ্যপিগু, পেগ ও 'সিংহল 
থেকে হাত ( বাহমনীরা উত্তর-ভারত থেকে হাত আমদান করতে বাধা দিত ) 
এবং ঘোড়া । আগে আরব বাঁণকরাই ঘোড়া সরবরাহ করত । কিন্তু ষোড়শ শতান্দাঁতে 
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পর্ভৃগণজরা আরব বন্দরগুলি দখল করে নিল । এই বন্দরগুলি থেকে ঘোড়া চালান 
হতো । দাঁকণ-পূর্ব এশিয়া থেকে মশলা আসত । ভার কাপড় যেমন মখমল, 
সাটিন ও বুটিদার কাপ আসত 1জভা, এডেন ও চঈন থেকে । বিভিন্ন দুব্য রপ্তানি 
করা হতো প্রধানত পারসা, আফ্রিকা, চন ও সিংহলে ৷ এই দ্রব্গূলির মধ্যে ছিল 
চাল, চিনি, নারকেল, জোয়ার, ভুট্টা, রং ( হেনা, নল, হঙ্বল, আমলাঁক ), মাঁরচ, 
আদা, চন্দনকাঠ, সেগ্যনকাঠ, দারুচিনি, লবঙ্গ, সৃতাঁবন্ত্ ও ছাপা কাপড় । 

মালবহনে ভারতীয় জাহাজের ব্যবহার কমে এলেও মালদ্বীপে তখনো দশর্ঘ সমুদ্র 
ধাঘ্নার জনয কিন্তু বড় বড় জাহাজ তৈরী হতো। কা্টির মতে, ভারতীয় জাহাজ 
ইটালণীর জাহাজের চেয়ে বড় ও চীনা জাহাজের চেয়ে ছোট ছিল । ভারতীয় বন্দরে 
বত দেশের জাহাজ আসত, তার মধে! চীন। জাহাজ ছিল শ্রেষ্ঠ । িপদসংকূল সমুদ্র 
দশর্ঘযাত্রার উপযেঃগণী করে চীনা জাহাজগ্যাল 'নার্মত ছিল । জাহাজভ্রমণ খুব 
আনন্দদায়ক ছিল না। জাহাজের গাঁত ছিল দিনে ৪০ মাইল । এবং উপকূল 
অঞ্চলের বঙ্দরে খন খন আসতে হতো । কাঁলিকট থেকে 'সিংহলে পৌছতে ১৫ 'দিন 
লেগে যেত। পূর্ব ও পাঁশ্চমাদক থেকে আসা জাহাজগীলি কাঁলকট, এল ও কুইলন 
বন্দরগালতৈই বোশ যেত । বৈদেশিক বাণিজ্যে 'বানিয়য় প্রথার পাঁরবর্তে মুদ্রার 
বযবহারই বৌশ প্রয়োজন হতো । বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীতে 
টণকশাল ছিল । মূদ্রা ধক করে নির্মিত হতো এবং তার ওপর কালাড়া ও 
নাগরী 'লাঁপতে 'লেখা থাকত । দেশশ মুদ্রা ছাড়াও পতুগাীজদের 'ক্ুজাদো?। 
পারসশদের 'দশীনার়? এবং ইটালায়দের “ক্লোরিন ও 'ডুকাট? মৃদ্রাও উপকূল অঞ্চলে 
প্রচালত ছিল । 
আডজাত শ্রেণীর আর্থক সাচ্ছল্য সত্বেও সাংস্কীতিক জীবনে কোনো গাতশশলতা 

আর্সোন । সাহিত্য ও শিল্পকলায় নতুন পরণক্ষা-নরণক্ষার নিদর্শন নেই, িন্তা- 
ধায়াতেও সজীবতার অভাব লাক্ষত হয়। শিল্পীরা রক্ষণশণীলমনোভারে পুরাতন 
রীতিকে অশাকড়ে ছিল- তার ফলে কল্পনার দৈন্য ও অপ্রয়োজনীয় খু"টনা'টির 'দিকে 
অত্যাধক মনোযোগ, সে যুগের শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট, যা চ্ছাপত্যে সহজেই 
নজরে গড়ে । 

' সমগ্র বিজয়নগর শহরটি এইযুগে নির্মিত হয়েছিল । সেখানে মান্দরের প্রাচুর্য, 
কিন্তু তার যেটুকু এখনো অবাঁপন্ট আছে তাতে বোঝা যায় যে, বাহ্যিক অলংকরণের 
বাছুল্যই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য । পাথরের বদলে ইটের ব্যবহার বাড়ছিল । ইটের 
ওপর চুণ ও বাঁলর প্রলেপ লাগানোর ফলে অলংকরণের সুবিধে হতো । প্রাতটি 
গুন মৃতি" দিয়ে অলংকৃত হতো | মাঁ্দরে উপাসনার নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের 
প্রয়োজনে মান্দয়ের কাছাকাঁ্ছ আরো কয়েকটি ছোট ছোট মাঁন্দর নির্মাণ করতে 
হাতো । মাঁঞ্পরের চ্ছাপত্যে 'গোপুরম* বা মান্দর-তোরণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল। 
বড় বড় মাঁন্দরগ্ালর সংলগ প্রপন্ত প্রাঙ্গণে দেব-দেবীদের বিবাহ উৎসব ধুমধাম করে 
পালন করা হছতো। এই প্রা্গকে বলা হতো 'কল]াণমণ্ডপমূ ॥ এই যুগেই এখান 
খেকে উত্তরে গোলকোগায় যে গোল পযৃুজট 1না্সত হয়, সৌঁট বাল্তৃবিরদ্যার চূড়ান্ত 
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নদর্শন । অথচ এর কোনো প্রভাব বিজয়নগর পন গড়োন । 
বলা হতো যে, 'বজয়নগরের রাজারা এক: শৈবদেবতা (বিকলাঙ্গ প্রান বিশে 

রাজাশাসন করেন । এইভাবে উপদ্বীপ অপ্টলে শৈৰ মতবাদের জনীপ্রয়জা রাজকীয় 
সমর্থন লাভ করল । এতাঁপনে ভাঁন্ত মতবাট হিচ্ছগর্থর অভগণ্ত হট গিয়েছিল । 
তবে, ভাস্ত-আদ্দোলনের কেন্দ্র দাঁক্ষণ-ভারত তকে মহ্ণীশূরে এবং জানে উদ্নরে 
ও পাঁশ্চমে মহারাষ্ট্রে সরে গিয়েছিল। সররাতী 'সাধুদের মধ্যে জানদেবই প্রথম 
মারাঠীভাষায় গীতা আবৃাত্ত করেছিলেন । এরপর ১৪শ শতকে এলেন নাষদেক্ষ 
তানি মুর্তিপূঞ্জার ঘোর [বিরোধ ছিলেন । খরম্যালনা মারা সাধুদের চেয়ে নাসদেবোর 
ভন্তদের সংখ্যা অনেক বোঁশ ছিল । তার বাণী "ছল বোঁশ সংশ্কার্লন্থণী এব ল্মানক 
ও কবীরের সঙ্গে তার মতামতের মিল আছে ৷ রাজা কুফত্হ্-স্ঙ্ন মহারাসোর 
ভীন্তবাদী সাধকদের 'প্রয়দেবতা বিধোবাধ গৃষ্থা করেন; তখন, ভা্চামউব্রের দশ. 
ভারতে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আরো দু হয় ।. ভর্ভীখনে তাগিল, তেলেগ:, কানাক্কা 
এবং মারাঠী ইত্যাঁদ আণ্তালক ভাবাগযাল 'পা্ধীকত ও বেশ উন হয়ে উঠো । 
তাল ভিন্ন অন্যান] ভাষাগ্িলতে অবশ্য প্রধান পাঁহড়য ছল সংস্কতের ভাবানৃবাঁদ । 
বিশেষত মহাকাবা ও পুরাণগদালর অবলস্বনৈ লাখ রচনা । ভািআল্দোলনের 
প্রভাবে আগ্থালক ভাষাগ্যাল সাংস্কাতিক ভাবাবানসললেছ জাখ্যম ছয়ে, উঠলো / উতর” 
দাঁক্ষপাত্যে বাহমনীরা ফারসণ ও আরবাভঙ্ক খাবহার করার ফষ্টা। জববাসথতাঠাবে' 
বাহমনণ রাজ্যের সঙ্গে সূলতানর সম্পর্ক- নিকটতগ্র 'ছিল। 'যালাবার অশ্চলে 
মালয়ালম ভাষা িশেষ মর্যাদা পেলো । তাঁকলভাফা থেকেই মালিয়াজম -ভডবার 
জনম কন্ু তামলনাদের সঙ্গে রাজনোতক দরদ ও বব ভাষার পর্বে মালযালম 
ভাষার ভিন্নরমুখী বিকাশ হয়। , 

উত্তর-ভারতের মতো দাক্ণ-ভারতেও সংগত ছিল এমার্ধের অজ্প সংখ্যক গোকো 
জ্ঞানচচণর ভাষা । সংস্কতে হোর়সল ও ?বজবদারের রাজবধলের ইীতইনসু ও - 
রাজাদের জীব্ীচারত লেখার জন্যে রাজসভা খৈর্ক উদ্মসাহ হতো । নখে. 
ওপর সায়ণ যে ভাষ্য লিখোঁছলেন, তার মতো ভাব 'ভুষি জাবর্ষণ 
করত । হেমাদ্র 'ধর্মশাস্ের' ওপর ভাষ্যরচনাম্ব জখবনের জবিক্কাংশ যায় বরোছিটলল 
এবং তার ব্যাখ্যার সঙ্গে উত্তর-ভারতায় পাণডউদের রাঁচত ভাষোর (খর আছে । অখস্ট 
সামাওক প্রাতদ্ঠানগালির উলন্নাতাবধানে এসব রচলাঝা ধকানৌ অবদান না ।.. 

সংস্কীত ও জ্ঞানচ্চার ক্ষেন্রে জয়নগর গাঁশল-ভায়তে জবাগেন: ধৃগ । দেখা ৩. 
1বিদেশণ বাঁণজা থেকে প্রচুর অর্থাগম হয়েছে বং লঙগাজের উচ্চ প্রেপণগযাল:খিলাসৈর 
না হলেও মোটামুটি সাঙ্ছল্ের মধ্যেই দিন ব্রেল! ইলম অন্ঞব-অঙ্গাুত 
হয়েছে নিঃশব্দে এবং তথাকথিত হচ্ছ “পুনরগরর ফালে বুখাযত ধা অন? বেদনো 
নাটকীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়নি। এইর্ুগে' সাঁতাই (কালো ' সচেজা হচ্ছ পুসরগ্থান 
ঘটাছল [না সেটা বিতর্কের বিষয় । বরৎ' মুলা ধার মেন ওইযুগে পদ বহনদুরানা 
ছিল কেবল বিজয়নগর এবং তার ফলে ওই রাজার হিল মাল ও জানব উাওষ্উান- 
গাল রাজানৃগ্রহ লাভ করোছিল। উত্তরে দেবার ও গাড়োরারের হী. রাজপুত বাজ! 



দাক্ষিণাতোর অনুক্মণ | ২৫৫. 

দুটিতেও এই ঘটলা ঘটেছিল কিছুটা ছোট আকারে । সাঁত্যই যাঁদ কোনো হিচ্দু 
পুনরুত্থান ঘটত; অন্তত ধমীয় ক্ষেতে, তার কিছু না কছু পাঁরচয্ পাওয়া যেত। কিন্ত 
বজয়নগরের সংদ্কীতিতে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়ান । 

উপদ্ধীপ অণ্লের হীতহাসে 'বিজয়নগরের গুরুত্ব এই ষে, উত্তর-ভারতের কাঠামোর 
সঙ্গে সামজস্য রেখে বিজয়নগরেও একটী কাঠামোর ক্রমীবকাশ ঘটেছিল । এ ঘটনা 
পুরো আকাস্মিকও নয়, কিংবা ইচ্ছাকৃতও নয় । দুই অগ্চলের ঘটনায় ক্রমাবকাশের 
এইযে সাদৃশ্য, তার কারণ হলো উত্তর ও দাঁক্ষণ-ভারতের রাজনীতিতে একই 
ধরনের সামন্ততান্মিক বিন্যাস লাঁক্ষত হয় । 

একই ধরনের প্রীতষ্ঠানের কাঠামোর মধ্যে চ্হানগয় সংস্কীতর 'বিকাশের ফলে 
স্হানীর আনুগতা গড়ে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বাভন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পারক 
বিভেদের মনোভাব দেখা দিল। কিন্তু তা সত্বেও 'বভিন্ন সংস্কাতর মধ্যে একাস্ত 
নাশ্চিতভাবে লক্ষ্যণীয় । বাংলা ভাষাভাষীরা কানাড়া ভাষার কথা বৃঝতে পারত 
না। কিন্তু যে ঘটনাপ্রবাহে আঞ্চলিক ভাষাগ্যালর বিকাশ হয়েছিল, তা সব 
জায়গাতেই এক ছিল। ভন্তি আন্দোলনের ফলস্বরূপ যেসব সামাজিক শান্ত 
উচ্জীবত হয়েছিল তা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে একইভাবে কাজ করে ; যাঁদও 
সামাঁজক প্রাতবাদ হিসেবে ভান্ত আন্দোলনের প্রভাব দক্ষিণ-ভারতে উত্তরের আগেই 
শেষ হয়ে গিয়োছিল । শঙ্ষর ও রামানুজের শিক্ষা ও বাণী একদিক দিয়ে দেখতে 
গেলে সমস্ত ভারতকে এঁক্ভূত করোছল একই ধরনের বিশ্বাসকে সারাদেশে 
প্রসারত করে । সারা ভারতের পৃণ্যাথ 'হন্ুরা সাতটি পবিভ্র তীরে ভ্রমণ করতে 
যেত । তীর্ঘগ্ীলর মধ্যে একাঁদকে ছিল হিমালয়ের বদ্রীনাথ এবং অন্যাদকে ছিল 
সৃদ্র দা ক্ষণাত্োর রামেশ্বরম । উপকূল বাণিজ্যের ফলে ব্যবসায়ীরা দেশের নানা 
অঞ্চলে যেতে পারত । গুজরাটের ব্যবসায়ীরা মালাব্রের ব্যবসায়শদের সঙ্গে 
সমানভাবে ব্যবসায়ক প্রাতিদ্বান্থিতা চালিয়ে গেছে । আগণ্লিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য 
সত্বেও সমগ্র ভারতে এইসময় একটা সাম্য-সারঘশ) দেখা যায়। এ ছিল ভাবষ্যতে 
ভারতব্যাপা রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল পরিস্হাতি। 

যোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দু'টি নতুন উপাদান সংযোজিত হয়োছল। 
স্হলপথে এলো মৃঘধলরা । তারা উত্তর-ভারতে রাজা গড়ে তুলতে শুরু বাল। 
সমৃদ্ূপথে এসোঁছল পর্তুগীজরা এবং তারা দীক্ষণ ও পশ্চিম-ভারতে বসবাস শুরু 
করল । মুঘল ও পতুগাীজরা দুইভাবে ভারতের ইতিহাসের গাঁত পারবর্তন ঘটালে । 
পতু্গীজরা ভারতের বৈদোশক বাঁণজ্যে নিজেদের একচেটিয়া আধপত্য বিস্তারের 
চেষ্টা করাছল। অন্াঁদকে মুঘলদের ছিল ভারতব্যাপী সাম্নাজ) বিস্তারের 
পাঁরকজ্পনা। পর্তু'গণজররা সফল না হলেও মুঘলরা নিজেদের লক্ষ্যে পেশছতে সমর্থ 
হয়োছল এবং পর্তুগীজ ও মুঘলদের এই ব্যর্থতা ও সাফল্যের নানান টানাপোড়েনের 
মধ্য দিয়ে ভারতে এক নতুন যুগের সুচনা হল। 





কালান্ুক্রমিক সারণী 

প্রাচীন ভারতের ঘটনাবলীর সঠিক কালক্রম 'নধণরণের অন্যতম অস্যাবধে হল, 
'বাভন্ন যুগে প্রচলিত ভিন্ন 1ওল্ন সংবতের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্নতা । প্রথম যুগের 
বড় বড় রাজবংশগঁল নিজস্ব রশীততে সময় গণনা করত । 'বাভল্ব সংবতের পার- 
স্পারক সম্পর্ক খু'জে পাওয়া কঠিন । এর মধ্যে প্রধান সংবতগ্ুলি হল-_- বিতরমান্য 
( ৫৮-৭ শ্রীস্টপূর্বান্দ ), শকাব্দ ( ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ), ও গৃপ্তান্দ €(৩১৯-২০ শ্রীস্টান্দ )। 
'বাভন্ন প্রত্নলেখ ও পুরথপন্ের সাহায্যে এই অব্দগ্ণল সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া 
গেছে । বৌদ্ধপূরে বহদ্ধদেবের মৃত্যুর সময় থেকে বছর গোনা হয়। কিন্তু মৃত্যুর 
1তনটি তারখ প্রচালত-_ ৫৪৪ প্রীস্টপূর্বান্দ, ৪৮ খ্রীস্টপূরান্দ ও ৪৮৩ খ্রীস্টপূর্বান্দ । 
অবশ্য শেষের দুটি তারিখই বেশি প্রচলিত । তবুও তিন বছরের পার্থক্য থেকেই 
যায় । বিদেশী পারব্রাজকদের বিবরণ থেকে কখনো কখনো সাহায্য পাওয়া গেছে, 
কেননা তাদের উীল্লাখত তারিখের সঙ্গে অন্যসূত্রে পাওয়া তারিখ মিলিয়ে নেওয়া 
গেছে । দশম শতাব্দীর পর থেকে সময়ের হিসেব রাখা আরো দুরুহ হয়ে ওঠে । কারণ 
এসময় প্রত্যেক আগ্লিক রাজ্য নিজস্ব রীততে কালগণনা শুরু করে দিয়েছিল । তরে, 
নয়োদশ শতাব্দঈর পর থেকে তৃকর্ণ শাসকরা এবং তাদের পরবত্শ রাজারা সকলেই 
নিয়মিতভাবে প্রচাণিত ইসলামী সংবৎ (হিজাঁর-_ ৬২২ খ্রীপ্টাব্দ ) ব্যবহার করত ॥ 

শ্রীস্টপূর্ান্দ ॥ প্রায় ২৫০০ -_- হরগ্পা সভ্যতা | 
প্রায় ১৫০০ -- ভারতে *আরধদের' আগমন । 

প্রায় ৮০০ -_ লোহার ব্যবহার শুরু | আর্য-সংস্কীতর 'বিত্তার ॥ 

প্রায় ৬০০ -_ মগধের উত্থান । 

প্রায় ৫১১ -- পারস্যের আাঁকমানড সম্রাট সাইরাসের উত্তর 
পশ্চিম ভারতের কেনো কোনো অংশ জয়। 

৪১৩ -_- মগধের রাজা অজাতশন্রুর 'সংহাসনারোহণ ৷ 

৪৮৬ -_ বুদ্ধদেবের মৃত্যু ৷ 

প্রায় ৪৬৮ -_ জৈনধর্মের প্রীতষ্ঠাতা মহাবীীরের স্বৃত্যু । 

৩৬২-২১-_ নন্দ রাজবংশ । 
৩২৭-৫ -_ ম্যাঁসডনের আলেকজাগারের ভারত আভিবাচ ॥ 

৩২১ - মৌর্যবংশ প্রাতষ্ঠাতা চল্গুধের 'সংহাসনারোহ। 

প্রায় ৩১৫ -_ মেগাশ্থিনিসের ভারত আগমন । 

২৬৮-৩১-_ অশোকের রাজত্বকাল । 

প্রায় ২৫০ -_- পাটালিপুনে তৃতীয় বৌদ্ধসভার আঁধিবেশন ॥ 

ভা. ই. ১৭ 



২৫৮ / ভারতবর্ষের হীতহাস 

১৮৫ --মৌর্দের পতন । মগধে শুঙ্গবংশীয় রাজার 
1সংহাসনারোহণ । 

১৮০-৬৫ -_- উত্তর-্পশ্চিম ভারতে ইন্দো-গ্রীক রাজা 'শ্বিতীয়. 
[ডমোদ্রিয়াসের রাজত্বকাল । 

১৫৬৫৬-৩০ -_- উত্তর-পাশ্চম ভারতে ইন্দো-গ্রখক রাজা মনা- 
ন্দারের রাজত্বকাল । 

১২৮-১০ -_ সাতকাঁনর নেতৃত্বে সাতবাহন বংশের উত্থান । 
প্রায় ৮০ __ পাঁশ্চম-ভারতে প্রথম শকরাজা মোয়েস । 
প্রায় &০ __ কাঁলঙ্গের রাজা খারবেল । 

খীস্টাব্দ ॥ প্রায় ৫০ খ্রীস্পূর্বান্দ থেকে 
১০০ শ্ীস্টাব্দ -_ দাক্ষণ-ভারতে রোমক বাঁণজ্য ৷ 

প্রায় ৫০ -__ ভারতে সেন্ট টমাসের আগমন ? 
প্রায় ৭৮ +-_ উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণরাজা কাঁণচ্কের 

রাজ্যারোহণ | 
১৫০ -_.পশ্চিম-ভারতে শকরাজা বৃদ্রদামনের শাসন । 

৮৬-১১৪  -_ সাতবাহন রাজ্যে গৌতমশপুত্রের শাসনকাল । 
১১৪-২১ - সাতবাহন রাজ্যে বাঁশম্ঠীপুন্রের রাজত্বকাল । 
৩১৯-২০ -- প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাঁভষেক ও গুপ্তবংশের 

প্রাতজ্ঠা ৷ 

৩৩৫ __ সমুদ্রগণ্ধের সংহাসনারোহণ। 
৩৭৫-৪১৫ -_ দ্বিতীয় চন্দ্ুগুপ্ত । 
৪০৫-১১ -_ ফা-ীহয়েন-এর ভারত ভ্রমণ । 
৪৭৬ __ জ্যোতাঁবদ আধভট্রের জন্ম । 
৫০৫ _- জ্যোতিবিদ বরাহমাহরের জচ্ম । 

প্রায় ৫০০ - উত্তর-পশ্চিম ভারত 'হুণ কবলিত । 
৬০৬-৪৭ -_- কনোৌজের রাজা হর্ষবর্ধন। 
৬৩০-৪৪ -_ হিউয়েন-সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ । 
৬০০-৩০ -_ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের নেতৃত্বে পল্লব শান্তর 

প্রাতচ্ঠা । 
৬০৮-৪২ -_ দ্বিতীয় পুলকেশশীর নেতৃত্বে চালুক্য শান্তর 

প্রাতঙ্ঠা । 

প্রায় ৬২০ _-্ দ্বিতীয় পূলকেশীর কাছে হর্ষবধণনের পরাজয় । 

৬৪২ __ পল্লবরাজা নরাসংহবর্মনের কাছে দ্বিতীয় 
পুলকেশীর পরাজয় । 

৭১২ __ আরবদের সিন্ধু আঁধকার । 
৭৩৬ -_ ধধাল্লক শহর (দিল্লীর আদি শহর ) প্রতিষ্ঠা । 
৭৪০ -_- চাল্ৃক্দের কাছে পল্লবদের পরাজয় । 



প্রায় ? %০ 

গার কিগি 

প্রা ৮০০ 

%৯১৪-৮৩ 

গ্রামে: %8০ 

প্রাক ৯০৬ 

কালানৃক্রমিক সারণী / ২৫৯ 

--প্ব-ভারতে গোপাল-এর পালবংশ শ্রাতিষ্ঠা ৷ 
স্ন্বাপ্ীকুউদের কাছে চালুক্যদের পরাজয় । 
“-দারদীনক শঙ্করাচার্য ৷ 
- শ্রাস্ফষুট রাজা তমোঘবর্ষের রাজত্বকাল। 
রাজ ভোজের নেতৃত্বে প্রাতিহারদের উত্থান । 
-* দশ্ষিপভারতে প্রথম পরাস্তকের নেতৃত্বে চোল 

কষ্চত্বের প্রাতজ্ঠা । 
১৮৬-১০১ট - প্রথম গ্লাজারাজের নেতৃত্বে চোলদের রাজ্যবিষ্তার ৷ 
৯১৯৭-১০৩০ - গারুলেশর মামুদের উত্তর-ভারত আঁভযান । 
৯৪০২৩ 

৬১০৩০ 

প্রা ৯০৩৫০ 

১০৭৭ 
৯১১৯০ 

৯৯৯ 

২২২৬ 

৯২৯৯২৭ 

১০৬৬, 

- রাজেল্জ্র চোলের উত্তর-ভারত আঁভযান । 

ভারত আলবেরণব । 

,  গার্পানক রামানুজ । 

শু্চীনদেশে চোল বাঁণক প্রাতনীধদল । 
”বুবক্ুবর্ধন ও হোয়সল শান্তর উত্থান । 

“"তক্াটুনএর যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরশর কাছে পৃত্থীরাজ 
চৈহোনের পরাজয় । 

--কুতুব্দ্দধন আইবকের নেতৃত্বে দাস রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা । 

" ইঞজতুডাঁমসের রাজত্বকাল । 
--বলবলের রাজত্বকাল । 

৯২৮৮-৯২৯৩ __-নক্ষিশ্- ভারতে মার্কেপোলোর আগমন । 
৯২১৯-৯৩৯% _অহলভিদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল । 

৯৩০২-৯৯ দাক্ষপ্ভারতে মালিক কাফুরের আভযান। 
৩২৬৭৯ 

2১৩০৬ মর 

৯৩৪৪৫ 
১৩৬৭ 
৯১৪১৬-৫৬০ 
১৪১৯১৯-৪৯ 

স্মহম্ম্দ-বিন তুঘল্কের রাজত্বকাল ; ভাবতে 
ইরেন-বন্তৃতা । 

স্পার্বজয়নগর রাজ্োর প্রাতিত্তা | 
-স্বাহষ্নপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । 

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সিংহাসনারোহণ । 
- ধ্দরধিতে সৈয়দদের শাসনকাল । 
স্প্গ্রজর্দের আহমদশাহের শাসনকাল । 

৯৪২১-৯৪৩১৯ লন্াংলাদেশে চেঙ্তহোর আগমন । 

৯৪৫৯ হিতে বাহলুল লোদশীর সংহাসনারোহণ । 
১৪৪০-২৫৮ ০ আন্দোলনের নেতা কবর । 

128৬৯-৯৫৪৯ ৩ আন্দোলনের নেতা নানক । 

'৯্৮০-১৩৫৬--ভাক 'আন্দোলনের নেতা ঠতন্য। 

১৪৬৮৮ " রি শজামিুর্ধ গবনের হত্যা । 
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১৪৯৮ 

১৫৬০৯ 

১৫০৯-৩০ 

১৫২৬ 

_গোরৃগীজদের ভারত আগমন। 
--মেবারে রাখা সঙ্গের ক্ষমতায় আঁধজ্ঠান। 
-- বিজয়নগরে কৃষদেব রায়ের রাজদ্বকাল। 

--পাগিপথের প্রথম যুদ্ধ । 



শব্দার্থ 

মূল ইংরোজি গ্রন্থের 0195581/-র বানান ও উচ্চারখ-সম্পাঁকত ভূমিকা এবং 
পারাঁচত অনেক ভারতীয় শব্দ বাংলা অনুবাদে অপ্রয়োজনীয় বোধে বর্জন করা 
৮০8০5 -৮1০৪ অনুবাদ । 

একটি দার্শানক মতবাদ 
অগ্রহার -- ব্রাঙ্ছণদের দত্ত রাজকাীয় ভাঁম বা খ্রাম । 
আগ্রকুল -- কোনো ক্যেনো রাজপূত গোম্ডী নিজেদের অগ্মিংংশোদ্ুত 

বলে দাবি করে। 
আজাবক -- বুদ্ধদেবের সমকালখন একটি প্রচাঁলত ধর্মমতবিরোধণ 

সম্প্রদায় । 
আলবার -- তাঁমল ভাঁন্তবাদের অনুলারশী বৈফব কণনয়া ৷ 
'অমাতা -- গুধর,গের অসামরিক শাসনকর্তার পদের নাম । 
আরণ্যক __ বোদিক শান্, অরশ্যবাসী সন্ন্যাসীদের দ্বারা রচিত । 
আমন -_ একটি রাজপদের নাম, মৌররষ,গ্গে প্রায়শই ডাল্লাখিত । 
বনজারা -_ জ্রামামাণ বাবসায়শদল । 
ভারতনাঢ্যম নাট্যশাঞ্প গ্রন্থের রচাঁয়তা ভারতের নামানুসারে এক 

প্রাচীন নৃত্য পদ্ধাত। 
ভোগ-তা যে ভোগ করে ; যারা বিশেষ বিশেষ জমির ওপর রাজস্থ 

সাদায়ের আঁধকার ভোগ করত, তাদের এই আখ্যা 
দেওয়া হতো । 

ভাবি রাজের একাঁট শাসনতা ন্মিক .অন্গল । 
বোধসত্ব যান জগতের মঙ্গলের জন্যে কাজ বরেন ও নজের 

ইচ্ছানুসারে পৃনজণ্মের আবর্তন থেকে মৃন্তি স্থগিত 
রাখেন | ইহজীবন লাভের আগে বুদ্ধের অবতারর্প । 

রক্ষদেয় - দান করা জাম থেকে বা গ্রামবাসীর কাছে পাওয়া 
ব্রাহ্মণের রাজ । : 

ব্রাক্মী -_- পাঠোদ্ধার করা ভারতের প্রাচীনতম 'লীপ । 
চৈত্য -_ পাপ ঘেরা জাম। শব্দটি পরে বৌদ্ধ উপাসনা-্ছল 

বলতে ব্যবহ্ত ছতো । 
চার্বাক -- বুদ্ধদেবের সমসামায়ক একটি প্রচলিত ধ্মমতহিরোধা 

সম্প্রদায় :. জড়বাদী দর্শনের লমথক । 
চৌধুরী -_ গ্রামপর্যায়ের রাজকর্মচারী | 
চেটি, চেয়ার -- বাবসা । 
দিগষ্বরা  -_- 'একটি জেন সম্প্রদায় । 
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দেবদান 

এরপাটু 

হশনযান 
ইমাম 

ইকৃতা 
1জাঁজয়া 
জিতল 

কাহাপন 

কাঁকনা 
কালামুখ 
খালসা 
খরোচ্তী 

ক্ষার 
কোটরম 
কুমারামাত্য 
কুর-রম 
মহাক্ষত্রপ 

মহাসম্মত 

মহাযান 

মণ্ডল 

মগুলম 

মাঁণগ্রামম 

মাংস্যন্যায় 

মীমাংসা 
মোহর 

মহুয়োচ্জন 

মন্সেফ 
মুকাঁত 

মন্দিরে দান করা রাজস্ব । 
দাঁক্ষণ-ভারতে সেচের পুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে 
বিশেষ জমির রাজস্ব । 

দুই প্রধান বোৌদ্ধগোম্ঠীর অনাতম । 
মসাঁজদে বান প্রার্থনা পাঁরচালনা করেন । 
কোনো জাম বা গ্রামের রাজস্বদান । 
মুসলিম শাসকের অধানস্হ অ-্মুসলমান প্রজাদের দেয় কর 
একটি মাপ। 

সোনা, রূপো বা তামার মুদ্রা । সাধারণত &৭.৮ গ্রেন 
ওজনের রোপ্যমুদ্রা ব্যবহৃত হতো । 
তীন্্মুদ্রা ২.২$ গ্লেন ওজন । 
একাঁট শৈব উপাসক সম্প্রদায় । 

( “পাঁবন্ত” ) রাজার নিজস্ব জমি । 
উত্তর-ভারতীয় একটি লিপি, আ্যরামাইক 'লাঁপি থেকে 

উদ্ভূত । 
মধ্যযুগীয় একাট উপবগ। 
একাট শাসনতান্ত্রক বিভাগ । 
একাঁট রাজপদ । 

একট শাসনতান্ত্িক বভাগ 

শ্রীস্টগয় প্রথম শতাব্দীগহালতে উত্তর-পাশ্চম ভারতের 
শাসকদের উপাঁধ। 

রাম্ট্রেরে উৎপাত্ত সম্পর্কে বৌদ্ধ সামাঁজক চুন্ত তত 
অনুসারে নির্বাচিত শাসক । 
বৌদ্ধধর্মের দৃ'ট প্রধান গোম্তীর একাঁট। 
আশ্তঃরাম্্রীয় সম্পর্কের যে মতবাদ অনুসারে কোনো 
রাজ্যের একাঁট প্রাতিবেশী বন্ধু ও অপর প্রতিবেশী শত্রু । 
শাসনতান্লিক বিভাগ । 
বাঁণকদের সমবায় সংঘ । 

যে রাজনোৌতক তত্ব অনুসারে রাজনৈতিক বিশৃ্খলার 
সুযোগে বলবান দুর্বলকে গ্রাস করে । 
প্রাচীন ভারতাঁয় দর্শনের প্রধান ছয়টি 'বভাগের একটি । 
সৃলতানী আমলের মুদ্রা । 
মসজদে দিনে পাচবার প্রার্থনার জন্যে যে ব্যাস্ত মুসালম- 
দের আহ্বান করেন । 
সুলতানী আমলের একট সরকারী পদ । 
রাজস্থবের অংশ যান ভোগ করেন, বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা 



নাড়ু 
নাগর 
নগরম 
নানাদদেশ' 
নয়নার 
নিষ্ক 
ন্যায় 
পণ 
পণ্চকুল 
পাশৃপত 
পাটোয়ারী -- 

পীর 

কাজশ 
কোরান 
রাজগুরু 
রাজসূন্ন 
রান্ভুক 
রাণক 
রাষ্ট্র 
রাত্বন 

সাংখ্য 
সন্ন্যাসী 
সতশ 

শৈখ 
সঙ্গম 
শাঁরয়া 

শব্দার্থ / ২৬৩ 

শাসনতাঁন্ুক বিভাগ । 
মধ্য ও উত্তর-ভারতের চ্ছাপত্য রশীতর নাম । 
শহরাণ্চলের স্থানীয় পারষদগ্থাীলর নাম । 
একটি ক্ষমতাশালী বাঁণক সমবায় সংঘ । 
তামিল ভান্ত মতবাদের শৈব কীর্তনীয়া ৷ 
প্রাচীনযুগের মনূদ্রামূল্যের নাম ও পরবতাঁযুগের মুদ্রার নাম । 
প্রাচীন ভারতের ছয়াট দার্শানক মতবাদের একটি । 
একটি মুদ্রা ৷ অনেক সময় “কার্যাপণ' মাদ্রাকেও বলা হতো । 
চটি কুল বা পারবাবের প্রাতানধিবর্গ | 
“একটি শৈব সম্প্রদায় ৷ 

গ্রামপর্যায়ের কর্মচারী । 

1বশেষ ধরনের ধমপঁয় ক্ষমতার আঁধকারণ ব্যাস্ত এবং স্ফণ 
মতবাদীদের সমপর্যায়ভূত্ত । 
মৃসালম আইনজ্জ | 
মুসলমানদের পাবন্র ধমর্্রন্থু । 
রাজকীয় পুরোহিত । 
রাজাদের 1াবশেষ ধরনের যজ্ঞ । 
মৌর্যযুগের এক প্রেণীর রাজকর্মচারীর নাম । 
সামন্তপ্রভূ ৷ 
দেশ বা শাসনতাান্ক বিভাগ । 
রত্ব ; বিশেষ রাজকীয় অনুষ্ঠানে 'বাঁশস্ট শ্বাদশ ব্যান্তদের 
একজন । 
প্রাচীন ভারতের ছয়টি প্রধান দর্শনের অন্যতম । 
সংসার ত্যাগণ । 
ষে নার মৃত স্বামীর চিতায় আত্মাছাত দেন । 
আভজাত শ্রেণীর মুসলমান বা ধমাঁয় গুরু । 
প্রাচীন তামিল সা'হত্য | 
ইসলামী আকরগ্রন্থ । 
এক ধরনের মুদ্রা, যার রোপ্যমুদ্রার ওজন ১০৮ গ্রেন ৷ 
মান্দরের সর্বোচ্চ ভ্তভ্ত । 
'বাঁণকদের সমবায় সংঘ । 

যে লতা থেকে মাদক সোমরস তৈরি হতো এবং বৈদিক 
অনুম্ঠানে রাবহৃত হতো । 
বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধধর্মের শ্রদ্ধেয় ব্যজিদের দেহাবশেষের ওপর 
নাঁমিত বিশেষ গৃহ । 
সুলতান যুগের মুদ্রা | 
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তানিমুর 
আ্মক 

ঠাকুর 
থেরবাদ 
উলেমা 
উপনিষদ 
উর 
বৈশা 
বর্ণ 

বহার 
বন 

যোগ 

জেন্সনা 
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শাসনতান্মিক বভাগ । 
একটি ধমীয় গোষ্ঠী । 
সামন্তপ্রভৃ । 
বৌদ্ধ গোষ্ঠী । 
মুসাঁলম ধর্মতাত্বক । 
বৌদক সাহিত্যের অন্তর্গত দার্শানক ও অতখীন্দরয়বাদী গ্রন্থ । 
গ্রাম পারদ । 
হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণের তৃতীয় বর্ণ । 
জাত । 
বৌদ্ধ মঠ। 
ভারতীয় সুত্রে পাশ্চম-এশিয়ার লোকদের এই আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে । 
প্রাচশন ভারতের ছয়টি প্রধান দর্শনের একটি । 
বাঁড়র যে অংশ মেয়েদের জন্যে নার্দষ্ট থাকে । 



উদ্ধৃতিগুলির উৎস 
প্রথন অধ্যায় 

৬ ভি. স্মিথ, আল হিস্ট্রি অফ ইঞ্ডিয়া (১৯২৪ )। পৃ. ৪৪২ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

১, খাগ্বেদ, দশম, ৯ | অনুবাদ : এ* এ* ব্যাশাম, দি ওয়াগার দ্যাট ওয়াজ 
ইগ্ডয়া। পৃ ২৪০৪১ 

২, খাগ্রদ, দশম, ১২৯ । অনুবাদ : এ. এল, ব্যাশাম, দি ওয়াগার দ্যাট ওয়াজ 
ইঞ্ডিয়া। পৃ. ২৪৭-৪৮ 

৩. ছান্দোগ্যোপনিষদ, ষ্ঠ, ১৩। অনুবাদ : এ. এল, ব্যাশাম, দি ওয়াগার 
দ্যাট ওয়াজ হীতিয়া ! পৃ. ২৫*-৫১ 

তৃতীর অধ্যায় 

১, টোঁসয়াস-এর ডীন্ত উদ্ধৃত হয়েছে পসেনিয়াস্-এ নবম, ২১। অনুবাদ : 
জে, ডবলিউ ম্যাক্ক্রিগুল, এনসিয়েন্ট ইগিয়া আজ ডেসক্রাইবড ইন 
ক্লযাসক্যাল লিটারেচার । ওয়েস্টমিনস্টার, ১৯১ 

২, নিয়ারকাস-এর এই উীন্ত উদ্ধূত হয়েছে আরয়ান-এ, ইণ্ডকা, ১৬। 
অনুবাদ জে ডবাঁলউ, ম্যাকৃক্রিগুল, এনাসিয়েপ্ট ইয়া আজ ডেস- 
ক্লাইবড বাই মেগাস্হিনিস আগ আরিয়ান । লগুন, ১৮৭৭ 

৩. স্ট্যাবো, জিওগ্রাফি । অনুবাদ : এইচ, এল. জোনস, দি জওগ্রাঁফ অব 

স্থ্টাবো | হারভার্ড 
৪. 'দিখানকায়, প্রথম, ৫৫1 অনুবাদ : এ. এল. ব্যাশাম, দি ওয়াগ্ডার দ্যাট 

ওয়াজ ইয়া । পু. ২৯৬ 

চতুর্থ অধ্যায় 

১, রক এভিকুট, ভ্রয়োদশ । অনুবাদ : আর থাপার ; অশোক আযাগড দি 
ডক্লাইন অফ 'দ মৌধস। পৃ. ২৫৫ 

২. নকৃশী-ই-বৃস্তম ইন্সক্লিপশন । অনুবাদ : আর. টিবিসম্যান । ইরান, 
পৃ ১৫৩ 

৩. রক এডিকৃট, তৃতীয় । অনুবাদ : আর. থাপার, অশোক আযাণ্ড দি 
ডিক্লাইন অফ 'দ মৌর্ধস । পৃ. ২৫৫ 

৪, উদধ্ীত আছে ডিওডোরাস-এ, দ্বুই, ৪১ । অনুবাদ : জে. ডবলিউ ম্যাক- 
ক্রিগল, এনাসয়েন্ট হীওয়া আযাজ ডেসক্লাইবড ইন ক্লাসক্যাল লিটারে- 
চার | ওয়েম্টীমনস্টার, ১৯০১ 
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৫. রক এাঁডকৃট, দ্বাদশ । অন:বাদ : আর, থাপার, অশোক আযাণ্ড দি ডিক্লাইন 
অফ 'দি মৌর্যস । পৃ ২৫৫ 

৬. পিলার এডিকট, সপ্তম । অনুবাদ : আর. থাপার, অশোক আ্যাগড দি 
ডিক্লাইন অফ দি মৌর্যস। পৃ. ২৬৫ 

পণ্টম অধ্যায় 

১, রুদ্রুদমনের জুনাগড় [শিলাধলাপ | এপিশ্াফয়া ইগুকা, অস্টম । পৃ, ৩৬ 

ষ্ঠ অধ্যায় 

১* নাসিকের গুহালিপিঃ নং ১০ ।॥ এপিগ্রাফিয়া ই্কা, অঞ্টম | পৃ, ৭৮ 
সপ্তম অধ্যায় 

১. বাণ, হর্ষচারত ॥ অনুবাদ : কাওয়েল। পৃ. ১০১ 

অষ্টম অধ্যায় 

১, নন্দিবর্মনের কাসাকুদি প্লেট, সাউথ হীতুয়ান ইসংক্লিপশনস : দ্বিতাঁয়, ৩। 
গৃ. ৩৬০ 

২* পন্রএপার্ু*, তিরুমুঙ্গনারুপাডাই, ২৮৫-৯* ॥ অন্বাদ : এ, এল, ব্যাশাম, 
দ ওয়াগ্ডার দ্যাট ওয়াজ হীণ্য়া। পৃ. ৩৩০ 

৩, কংসবোর আও ফালিপস,হমূস অফদি তামিল সেপ্টস | পৃ. ৮৯, ১২৭ 
৪, এ। পু. ৫৪ 

নবম অধ্যায় 

১, উত্তরমেরুর 'াপ, আরাঁকওলাগক্যাল সার্ভে অফ ইগিয়া রিপোর্ট 
(১৯০৪-৫)। পৃ. ১৩৮ 

কে. এ. নটলকান্ত শাস্তী--দি চোলস | পু, ৫ণলী 
মার্কো পোলো ট্রাভেলস । পু. ২৩৭ ( পোঁলক্যান সংস্করণ ) 
বাসবরাজ ৷ অনধবাদ : সোসেস অফ ইপ্ডিয়ান ভ্রাাডশন ( থ. দ্য ব্যার )। 
পু, ৩৫৭ 

৮ 

এ 

দশম অধ্যায় 

১, আল কাঙ্উই*'ন । অনবাদ : এীলয়ট ও ডাউসন, দি হিস্ট্রি অফ হীতয়া 
আযাজ টোড্ড বাই ইটস ওন হস্টোরিয়ান্স, ১ম খণ্ড । পৃ. ৯৭ 

২, আলবের্ান, তাহাকক-ইশীহন্দ । অনুবাদ : সাচাউ, আলবেরহান । 

দ্বাদশ অধ্যায় 

১, এলিয়ট ও ডাউসন? দি হিস্া্র অফ ইয়া আজ টোজ্ড বাই ইটস্ ওন 
হিস্টোরিয়ান্স, ১ম খণ্ড । পৃ, ৩৩২ 

২, এ্ী। পু. ১৮৫ 



উদধাতগালর উৎস | ২৬৭ 

ঘয়োদশ অধ্যায় 

১, কালচারাল হেরিটেজ অফ হওয়া, ২য় খণ্ড । পৃ. ২৪৯ 

২, আর, টেগোর ( অনুবাদ )--সঙ্স অফ কবাঁর। পৃ. ৮৫, ১৯২ 
৩, এম. এ. মেকালফ--দ শিখ রিালাজয়ন, ১ম খণ্ড । পৃ. ১৯৫-৯৬ 

চতুর্দশ অধ্যায় । 

১, ফার্নাও নৃনিজ | অনুবাদ : সীওয়েল, এ ফরগটন এমংপায়ার । পৃ. 
৩৭৩-৭৪ 

২ এ 
৩. অমুুত্তমালাদ, ৪র্থ ও ৫ম পারচ্ছেদ । পৃ. ২৪৫-৫৮ 
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২১৫), 

৬১১, 

ভি, স্মিথ অক্সফোর্ড 'হিসগ্ট্রি অফ ইয়া । অক্সফোর্ড, ১৯৫৮ 
এ. এল, ব্যাশাম- দি ওয়াণডার দ্যাট ওয়াজ ইয়া ॥ লগুন, ১৯৫৪ 
ড. ডি, কোশাস্বী--দি কালচার আও [মাতলাইজেশন অফ এনাসয়েশ্ট 
ইয়া ইন হসটোরিক্যাল আউটলাইন । লগুন, ১১৬৫ 
থ. দ্য বার সম্পাঁদিত--সোর্সেস অফ ইয়ান প্রীডিশন। নিউইয়র্ক, 
১৯৫৮ রাতে 
এ. বি. এন. হাবিহুল্লা _ ফার্উখেশন অফ মৃসাঁলম রূল ইন হীওয়া। 
লাহোর, ৯১৪৫ 

* পি. 1. কানে -হিসংট্রি অফ দি ধর্মশাস্ম | পা, ১৯৩০-৪৬ 
কে, এম. আশরফ - লাইফ আয কাগুপন অফ দি পিপল অফ হিহ্দৃন্তান। 
দল্লশী । 
জে, এন. ফারকুহার-_আটউটঞ্জাইন সফ 'দ নাজিজিয়াস লিটারেচার অফ 
ইপ্ডিয়া ৷ অকৃসফোর্ড, ১৯২০ 
তারা্চাদ - ইনক্রুয়েজ্দ অয ইপলাঙ্গ অন ইঞ্ছিয়ান কালচার ১৯৫৪ 
জে. ই. চারপেনটিয়ার --থেইসম- ইন মৌঁয়েভাল ইগ্ডয়া । ১৯১৯ 
এ, বোস- সোসাল আ্যাও বূরাল ইকন[ম অফ নর্দান” হীুয়া ৷ কলকাতা, 
১৯৬১ 
ইউ, এন ঘোষাল--দি আ্যাগ্রোরয়ান সিসটেম ইন এনসিয়েন্ট ইয়া | 
কলকাতা, ১৯৩০ 
টি. মোরল্যাণ্ড __আ্যাগ্রোরয়ান সসটেম অফ মুসাঁলম হইগিয়া | কেমাত্রজ, 
১৯২৯ 
কে. এ. নাঁলকান্ত শান্মী--এ হস্তান্তর অফ সাউথ ইয়া । লগুন, ১৯৫৮ 
এ. কানিংহাম--দি এনাসয়েন্ট জিওগ্রাফীী অফ হইগুয়া । কলকাতা, ১৯২৪ 
1ট. ফালওজা--লা ভকছ্িন ক্লাসিক দ্য লা মৌডাসন হীগুয়নে । প্যারিস, 
১৯৪৯ 
এ. কানিংহাম--এ বুক অফ ইওিয়ান এরাস। কলকাতা, ১৮৮৩ 
এ কে, কুমারস্বামী- হিস্ট্রি অফ হীওয়ান আযাও ইন্দোনোঁশয়ান আর্ট । 
লগুন, ১৯২৭ 
ব. রোল্যা্ড-- দি আর্ট আগ আর্কটেকচার অফ ইডয়া । জগুন, ১৯৫৩ 
জি, টি গ্যারাট সম্পাদিত-_ দি 'লগ্যাঁস অফ ইিয়া । অক্সফোর্ড, ১৯৩৭ 
কে. এম. পাঁনকৃ্কার--1জওগ্রাফক্যাল ফ্যাক্টরস ইন হীগয়ান হসং্রি। 
বোম্বাই, ১৯৫৯ 












